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MODEL DİSİPLİNLER ARASI DERS PLANLARI  
Tarih, Coğrafya ve Görsel Sanatlar derslerinde kapalı ve açık keşif 
gezileri için planlar 
 

IDEC_GR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Ulusal Park” 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 3. Gymnasium Nikaias /Attiki /Yunanistan 
2 DERS Coğrafya: “Sounio Ulusal Parkı ve Sounio Burnu'ndaki 

Poseidon Tapınağı”  
3 SINIF / SINIFLAR 7. sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’+45’+15’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Ulusal Park  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi – 15.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER    AMAÇLAR:  

1. Deneyimsel Öğrenme ile Milli Parkın yerini öğrenmek 

2. Deneyimsel Öğrenme ile eski bir kalenin ve eski bir 
tapınağın yerini tanımak 

3. Gözlemleme süreci ile eski bir yer ve yapı anlayışına 
dahil olmak 

4. Öğrencilerin duyularını ve fantezilerini harekete 
geçirmek 

5. Milli parkın önemini kavramak 

6. Sounio Milli Parkı alanının ekolojik, jeolojik ve 
paleontolojik değerini anlamak 

7. Antik Atinalıların kale olarak belirli bir yeri 
seçmelerine neden olan yerin önemini kavramak 

8. Mekânın Tarih ve Görsel Sanatlar'ın orada var olan 
parçalarıyla bağlantısını anlamak. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya ÖĞRETMENİ 
TARİH ÖĞRETMENİ 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Turist otobüsü ile 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

 
7.  SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   7. sınıf   DERS / KONU * Akdeniz ekosistemi, fosiller, 

maden cevherleri 
*Tapınak Mimarisi, 
Mimari Düzen 

TARİH  12-10-2019 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’+
45’+45’ 
+15’  
4 saat  

 
H

ED
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HEDEFLER: 

1. Ekosistemler hakkındaki teorik bilgilerini ve tarihi verileri ziyaretleri sırasında 
gördükleri yerle ilişkilendirmek 
2. Yüzyıllar boyunca antik bir yerin tahribatını ve kültürel mirasın korunması ve 
muhafaza edilmesi ihtiyacını anlamak 
3. Ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve muhafazasının önemini anlamak 
4. Takım çalışması ve Deneyimsel öğrenmeyi bir Müfredatlar ortamında uygulamaya 
alışmak 
5. Disiplinlerarası yaklaşımı benimsemeyi gerçekleştirmek (Coğrafya ile Tarih ve 
Görsel Sanatlar'ı birleştirmek)  

 
K
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N
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ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. Öğrencilerine Coğrafya ve Tarih derslerine duydukları sevgi ve ilgiyi ve çevrenin 
korunması ihtiyacını aktarmaya çalışın. 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

3. ve 5 sınıf  öğrencileri için ortaöğretim sınıf ında Coğrafya ve Biyolojide Akdeniz 
Ekosistemi (f lora, fauna ve avifauna) ve Coğrafya-Jeolojide fosiller hakkında bilgi 
verilmektedir. 

Öğrencilere Tarih'te bağımsız şehir-devletlerin ittifakı olarak başlayan ve giderek 
bir Atina imparatorluğu haline gelen tarihsel dönem (MÖ 480'den MÖ 404'e kadar) 
hakkında da bilgi verilir. Eskiden Atina'nın Altın Çağı olarak bilinen ve sonraki kısmı 
Perikles Çağı olarak bilinen Atina siyasi hegemonyası, ekonomik büyüme ve kültürel 
gelişme dönemi. Poseidon Tapınağı ve Sounio Milli Parkı ziyareti, Peloponnesos 
Savaşı (MÖ 431-404) sırasında bir kale olarak seçilmesinin özel nedenleriyle ilgili 
olacaktır. Atina, Sparta liderliğindeki Peloponnesos Birliği'ne karşı. 

 

1. Gözlem becerilerinin yanı sıra, çalışmalarının organizasyonuna ve 
üretilmesine yardımcı olan kayıt, seçme ve uyaran analizini 
geliştireceklerdir. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

TEMATİK: Coğrafya 
ÖZEL: Akdeniz ekosistemi, fosiller, maden cevherleri, Tapınak Mimarisi, 
Mimari Düzen 
DISİPLINLER ARASI İLİŞKİLER: Tarih, Görsel Sanatlar (Mimari), Mitoloji, 
Politika 

METOT VE TEKNİKLER  1. Gezi, gözlem 
2. Gösteri yöntemi (gösteri ve gerçekleştirme) 
3. Anlatım tekniği 
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4. Soru-cevap 
5. Sergi düzenleme tekniği 
6. Takım çalışması 
7. Deneyimsel öğrenme 
8. Aktif  katılım 
9. Müfredatlar arası yaklaşım  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Bölgenin haritası  
4. Not defteri  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Uygun materyaller için İnternetten araştırma yapma 

Takım oluşturma  

Çalışma kâğıtlarını incelemek  

Milli Park, Sounio Burnu ve Poseidon Tapınağı’nı ziyaret etmek  

Çalışma kâğıtlarını doldurma” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Öğrenciler yeri gözlemlemek ve tanımak 
zorunda kalacaklar: 
1. Milli Parkın f lorası, faunası ve avifaunası 
2. Poseidon Tapınağı'nın düzeni 
3. Cape Sounio'daki kale kalıntıları 

BİLGİLENDİRME 
Öğrenciler, çalışma alanlarındaki soru ve 
etkinlikleri doldurmak için tüm bilgilerini zaten 
kullanmışlardır. 

VERİ TOPLAMA 
Öğrencilerin hayal güçlerini kullanmaları ve eski 
kalenin görüntüsünü yeniden yaratmaları 
gerekecek. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etkinlikleri: 

 
3. Ve 5 sınıf  öğrencileri için ortaöğretim sınıf ında Coğrafya ve Biyolojide Akdeniz 
Ekosistemi (f lora, fauna ve avifauna) ve Coğrafya-Jeolojide fosiller hakkında bilgi 
verilmektedir. 
 
 
Poseidon Tapınağı ve Sounio Milli Parkı ziyareti, buranın Peloponez Savaşı sırasında (MÖ 
431-404) kale olarak seçilmesinin özel nedenleriyle ilgili olacaktır. 

 
2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 

 
 
Ekosistemlerin çevre ekosistem türlerine ve aynı zamanda Tarihe ilişkin öğelerin Antik 
Çağda Kale ile ilgili tanıtıcı öğeleri ve Poseidon Şablonu gibi Şablonların rolünün 
öğretilmesi 
 
Çocuklar, tarihi verilerle, süreçlerle f lora, fauna ve sanat hakkındaki düşünceleriyle yazılı 
not tutmayı, bir arkeolojik sit alanı ve milli park ziyareti izlenimlerini yazmayı öğrenirler. 
 
Sosyal, dini, politik vb. çeşitli etkilerin tanınması. 
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Akdeniz ekosistemi ve maki ve friganik ekosistem olmak üzere iki alt türün çalışmasına 
özel vurgu 
Poseidon Şablonunun Dor ritmi mimarisine kısa referanslar. 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
 
Öğrencilerin Poseidon Şablonu etraf ındaki friganik ekosistemi gözlemlemeleri ve kuşları 
kesmemeye veya rahatsız etmemeye özen göstererek karşılaşabilecekleri bitki ve hayvanların 
fotoğraf larını çekmeleri gerekecektir. 
Öğrenciler Poseidon Şablonunu ve Cape Sounio kalesini gözlemlemek ve fotoğraf larını çekmek 
zorunda kalacaklar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Kahoot testi  

2 Ziyaretle ilgili af iş hazırlama 

3 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

4 Öz-değerlendirme testi (ön test/ son test)  

                                                                                                        Georgios THEODOSIOU 
                                                                                                               COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 

                                                     Magda VLAMI 
TARİH ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ 
PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta ziyaret sırasında kullanılan çalışma yapraklarının cevaplarının okunması, 

gözlemlerin ve duyguların hatırlanması – İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen nesneler ve nesneler üzerine soru ve cevap şeklinde 
konuların kısa bir yorumu – Zorunlu   

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı  

 
 

5 Müze ziyareti ile ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Öğrencilerin geri dönütlerini almak için son-test anketi uygulaması – Zorunlu  
 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve TARİH ÖĞRETMENİ ile iş birliği içinde bir karton veya 
alçı yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16 Topladıkları görsel bilgileri kullanarak ziyaret edilen yer hakkında PPT/video/f ilm 
oluşturma – Zorunlu 
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “İskeçe Halk ve Tarih Müzesi” 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 3. Gymnasium Nikaias /Attiki /Yunanistan  
2 DERS Coğrafya: “Yunanistan tarım ekonomisinin gelişimi ve 

İskeçe’nin ekonomik gelişimi için türün üretiminin 
önemi”  

3 SINIF / SINIFLAR 9. sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45 3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE İskeçe Halk ve Tarih Müzesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi – 15.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER    AMAÇLAR:  

1. Deneyimsel Öğrenme ile şehrin yakın tarihini 
tanımak için 

2. Gözlemleme süreci ile Halk ve Tarih Müzesi 
anlayışına dahil olmak. 

3. Tüm duyularını ve fantezilerini harekete 
geçirmek için 

4. 20. yüzyılın başlarında kentin ve kırsalın sosyal, 
ekonomik ve dini yaşamını tanımak 

5. Mekânın orada var olan Tarih ve Sanat 
eserleriyle bağlantısını anlamak 

6. Yerel bağlamda müzenin ilişkisini ve önemini ve 
okulla ilişkisini anlamak 

7. Bir sergi olan binanın, 20. yüzyılın başlarında 
gelişen bir şehrin sosyal ve ekonomik yaşamının 
tarihsel kanıtı olduğunu anlamak için (Binanın 
kendisi hem simetrik tasarımlara sahip dış cephe 
hem de iç mekân dekoru için bir mücevherdir. 
Ahşap tavanlar, freskler ve olağanüstü tavan 
resimleri) 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya ÖĞRETMENİ 
TARİH ÖĞRETMENİ 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Turist otobüsü ile 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

 
9. SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   9. sınıf   DERS / KONU * Yunanistan tarım 

ekonomisinin gelişimi ve 
İskeçe’nin ekonomik gelişimi 
için türün üretiminin önemi 

TARİH  09-12-2019 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+ 
45’+ 45’  
 
3 saat  

 
H

ED
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HEDEFLER: 

1. Deneyimsel Öğrenme ile şehrin yakın tarihini tanımak için 
2. Gözlemleme süreci ile Halk ve Tarih Müzesi anlayışına dahil olmak. 
3. Öğrencilerin duyularını ve fantezilerini harekete geçirmek 
4. 20. yüzyılın başlarında kentin ve kırsalın sosyal, ekonomik ve dini yaşamını tanımak 
5. Mekânın orada var olan Tarih ve Sanat eserleriyle bağlantısını anlamak 
6. Yerel bağlamda müzenin ilişkisini ve önemini ve okulla ilişkisini anlamak 
7. Bir sergi olan binayı anlamak, 20. yüzyılın başlarında gelişen bir şehrin sosyal ve 

ekonomik yaşamının tarihsel kanıtıdır (Binanın kendisi hem simetrik tasarımlı dış 
cephe hem de ahşap tavanlı iç dekor için bir mücevherdir., freskler ve olağanüstü 
tavan resimleri) 

 
K
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Öğrencilerine Coğrafya ve Tarih derslerine duydukları sevgiyi ve ilgiyi, 
toplumun doğal kaynakları ekonomilerinde nasıl ayarlayıp kullandığını 
aktarmaya çalışın. 
 

ÖĞRENCİLER İÇİN:  

1. “İskeçe 1860-1940” sergisini ziyaret ederek yerel tarımsal üretiminin 
(örneğin tütün) şehrein ekonomik gelişimi/kalkınması için değerini ve bu 
üretimin şehrin yerel karakterinin oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu 
anlama 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

*TEMATİK: Coğrafya   
*ÖZEL: Yunanistan tarım ekonomisinin gelişimi ve İskeçe’nin ekonomik 
büyümesi için türün üretiminin önemi  
*DISIPLINLER ARASI İLİŞKİLER: Tarih, Görsel Sanatlar  

METOT VE TEKNİKLER  1. Gezi, gözlem 
2. Gösteri yöntemi (gösteri ve gerçekleştirme) 
3. Anlatım tekniği 
4. Soru-cevap 
5. Sergi düzenleme tekniği 
6. Takım çalışması 
7. Deneyimsel öğrenme 
8. Aktif  katılım 
9. Müfredatlar arası yaklaşım  

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Not defteri  
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UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Uygun materyaller için İnternetten araştırma yapma 

Takım oluşturma  

Çalışma kâğıtlarını incelemek 

Müzeyi ziyaret etmek 

Coğrafya, Tarih ve Görsel Sanatlar ile ilgili konuların araştırılması 

Çalışma kâğıtlarını doldurma  

Çalışma yapraklarının konularının sınıfta tartışılması ve sunulması” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
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GÖZLEM   

BİLGİLENDİRME 
Öğrenciler, çalışma alanlarındaki soru ve 
etkinlikleri doldurmak için tüm bilgilerini zaten 
kullanmak zorundadırlar. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler, 1860'tan günümüze Xanthis ve 
Trakya ürünleri (nerede üretildikleri, Sanatta 
nasıl temsil edildikleri, ekonomi için önemi, 
ticaret için önemi) hakkında daha fazla bilgi 
araştırmak zorunda kalacaklar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 

 
Students Ortaöğretim 3. ve 5. Sınıf  öğrencilerinde Trakya'da tarımsal üretim ve tarım ve 
hayvancılık hayatı hakkında bilgi verilmektedir. 

2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 
 

1929'da tütün, tarımsal üretimin toplam değerinin %24'ünü kapsıyordu ve kuş üzümü 
%12 daha fazla ekledi. Her ikisi de 1923-1932'de Yunan ihracatının toplam değerinin 
%68'ini, 1933-1938'de %58'i ve 1954'te %43'ünü kapsıyordu. Kuş üzümü sektörü 
Öğrenci: Bir Müfredatlar sistemi içerisinde Takım çalışması ve Deneyimsel öğrenme 
uygulamalarına alışacaklar. 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
 

Öğrenciler yeri gözlemlemek ve tanımak zorunda kalacaklar: 
That Büyük ölçüde küçük sahipleri taraf ından tepelerde ve dağ yamaçlarında yetiştirilen 
bu tütün, Doğu Makedonya ve Trakya, 19. yüzyılın son on yıllarından beri Kuzey 
Yunanistan'ın baskın ve büyüyen ihracat ürünüydü. 
 

DEĞERLENDİRME 

1 Kahoot testi  

2 Ziyaretle ilgili af iş hazırlama 

3 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

4 Öz-değerlendirme testi (ön test/ son test)  

Georgios THEODOSIOU 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 

Magda VLAMI 
TARİH ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ 
PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta ziyaret sırasında kullanılan çalışma yapraklarının cevaplarının okunması, 

gözlemlerin ve duyguların hatırlanması – İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen nesneler ve nesneler üzerine soru ve cevap şeklinde 
konuların kısa bir yorumu – Zorunlu   

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı  

 
 

5 Müze ziyareti ile ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Öğrencilerin geri dönütlerini almak için son-test anketi uygulaması – Zorunlu  
 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16 Topladıkları görsel bilgileri kullanarak ziyaret edilen yer hakkında PPT/video/f ilm 
oluşturma – Zorunlu 
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REGIONAL DIRECOTATE_GR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Its Kale Citadel) 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  
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11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

Its Kale’deki Fethiye Camii ve Bizans Müzesi 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 5. Gymnasium of Ioannina 
2 DERS Coğrafya “Its Kale Citadel’in konumu” 
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Its Kale Citadel 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 10.00 AM  

  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –13.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Bir yerin coğraf i ve göreli konumunu incelemek 
ve karşılaştırmak 

2. Citadel Kalesi'nin tarihi alanını tanımak 

3. Yaparak öğrenme yaklaşımını benimsemek ve 
gruplar halinde çalışmak 

4. Öğrencileri, birçok farklı müfredat alanı için 
daha ilgi çekici ve destekleyici olan alternatif  
öğrenme ortamlarıyla tanıştırmak 

5. Öğrencilerin teoriyi sınıf  dışında uygulamaya 
koyma becerilerini geliştirmek 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya ÖĞRETMENİ 
TARİH ÖĞRETMENİ 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

2. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   2.  

sınıf   
DERS / 
KONU 

* Coğrafi konum – bir bölgenin 
göreli konumu 

TARİH  05.02.2019 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+40’+45
’ 
3 saat  

H
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HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriği ile doğrudan/dolaylı bağlantısının olması 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirmek 

3. Yanya kentinde önemli bir manzara olan Kale Kalesi'nin coğraf i konumunu harita 
kullanarak incelemek ve belirli bir bölgenin tarihi önemini incelemek (Coğrafya) 

4. Gümüşçülük Müzesi, Bizans Müzesi ve kentin Normanlar taraf ından fethinden Bizans 
ve daha sonra Osmanlı zamanlarına kadar olan geleneksel yapıların sanatsal 
değerleri hakkında bilgi sahibi olmak. (Görsel Sanatlar) 

5. Belirli bir alanın tarihsel gelişimini incelemek (Tarih) 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Açık hava ortamını sınıf ın bir uzantısı olarak ve öğretmen çalışmalarında aktif  
olarak kullanabilecektir. 

2. Açık hava ortamında öğrenme etkinlikleri, bağımsızlık ve eğlence için 
motivasyon sunan müfredatlar arası dersler planlayın. 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Bir harita kullanarak bir yerin coğraf i ve göreli konumunu öğrenin. 

2. Kale Hisarı ile tanışın. 

3. Gözlem ve açık hava ortamı ile etkileşim yoluyla öğrenin. 

4. Yanya şehri için özel alanın (Kale Kalesi) önemini anlayın. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Haritaları kullanma   
* ÖZEL: Coğraf i konum – Göreceli konum   
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: İlişkilendirme Coğrafya – Sanat – Tarih   

METOT VE TEKNİKLER  1. Dış ortamda aktif  öğrenme 
2. Deneyimsel Öğrenme 
3. Doğrudan bakışım 
4. Yaparak Öğrenmek 
5. İşbirlikçi öğrenme 
6. Tartışma 
7. Beyin Fırtınası  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Bölgenin bir haritası 
2. Çalışma kâğıtları 
3. Bir kamera  
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UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Citadel Kalesi'nin coğrafi ve göreli konumunu bulmak için haritayı 
kullanmak için öğrencileri çiftlere bölmek” “İki tür konum farklarını 
tartışmak” 
 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
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Y
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GÖZLEM 
Alan haritası üzerinde verilen görsel bilgiler i 
inceleyen öğrenciler, çalışma alanlarına ilişkin 
soruları cevaplarlar. 

BİLGİLENDİRME 

- Coğrafya ÖĞRETMENİ mekânın coğrafi 
ve göreli konumu hakkında bilgi verir. 
Ayrıca farklı amaçlar için 
kullanıldıklarında öğrenciler in 
farklılıklarını anlamalarına yardımcı olur. 

- Tarih bölümüg bölgenin tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi verir. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler, çalışma alanını tamamlamak için 
ihtiyaç duydukları bilgileri toplamak ve açık 
hava deneyiminin sonunda verileri paylaşmak 
için gruplar halinde çalışırlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1  

1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 
 
A. Öğretmen açık hava ortamının ne zaman ve nerede gerçekleşeceği konusunda 
öğrencileri bilgilendirir. 
B. Öğrenciler, Kale Kalesi hakkında kısa bir anketi cevaplarlar (ön test). 
C. Öğrenciler üç gruba ayrılır. Her grup aşağıdakiler hakkında bilgi bulur: 
  - Kale Kalesinin Tarihi 
  - Kale'nin yeri 
  - Bölgenin mevcut durumu 
  - Şu anda orada gerçekleşen faaliyetler  

2 2. Eğitim gezisi sırasında: 
 
A. Öğrenciler yere varırlar. Her öğrenci grubuna bir çalışma yaprağı ve bölgenin haritası 
verilir. Çalışma yaprağındaki soruları cevaplamak için haritayı ve önceki bilgiler ini 
kullanmalıdırlar. 
B. Her grup kendi Kale'sinin göreli konumunu haritayı kullanarak bulmalıdır. Ardından 
haritada buldukları koordinatları kullanarak kalenin coğraf i konumunu belirlerler. 
C. Göreceli konum ile coğraf i konum arasındaki farkları ve her birini ne zaman 
kullanmamız gerektiğini tartışırız. 
D. Üç grup öğrenci, Kale Kalesi'nin Tarihi, konumu ve şimdiki durumu hakkında buldukları 
bilgileri paylaşırlar. Çevrede dolaşan öğrenciler, Kale içindeki binaları ve kalıntılar ı 
fotoğraf lıyor. 
E. Biz alanı keşfederken ve topladıkları bilgileri paylaşırken öğrencilerden çalışma 
kâğıtlarındaki soruları yanıtlamaları istenir. 
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Çalışma kağıdında kullanılan alanın haritası 

 
 

DEĞERLENDİRME 

1 Bilişsel son-test 

2 Ziyaret hakkında bir test   

3 Its Kale Citadel’den esinlenerek bir hikâye yazma  

4 Its Kale Citadel’in içindeki anıtlar için bir broşür hazırlama  

Vasiliki GALANI 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

- Öğrenciler bir broşür oluşturdu.  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

- Öğrenciler, Kale Kalesi'ne yapılan okul ziyaretini yerel gazetede, okul ilan 
panosunda ve okul web sayfasında bir makale aracılığıyla yayınladılar. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
- Öğrenciler bir fotoğraf lı puzzle oluşturdular ve bunu “picassa” kullanarak okulun 

Müze köşesine asılan basılı postere dönüştürdüler. 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

- Müze ziyaretinin kazanımlarını ölçmek için uyguladık. 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
- Öğrenciler, ev sahibi Müze'ye deneyimlerini anlatan bir teşekkür mektubu 

hazırlayarak gönderdiler. 

 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu 
  

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
- Müze sergilerinden ilham alan öğrenciler, resim dersinde Resim öğretmeni ile iş 

birliği içinde kartpostallar oluşturdular. 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

 

Its Kale Citadel 

 

 

Its Kale Citadel’in ana kapısı  
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Yanya Gümüşçülük Müzesi) 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 
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13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 5. Gymnasium of Ioannina 
2 DERS Coğrafya “Epirus'ta gümüşçülüğün mekân ve zaman 

içindeki evrimi” 
3 SINIF / SINIFLAR 1. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’ 3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Yanya Gümüşçülük Müzesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 10.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –13.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Tematik Etkileşimli haritayı incelemek 

2. Gümüşçülük Müzesi'ni tanımak 

3. Yaparak ve gruplar halinde çalışarak 
öğrenmeyi benimsemek 

4. Öğrencileri müze ortamı gibi alternatif  
öğrenme ortamlarıyla tanıştırmak 

5. Öğrencilerin teoriyi sınıf  dışında uygulamaya 
koyma becerilerini geliştirmek 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya ÖĞRETMENİ 
TARİH ÖĞRETMENİ 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

1. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   1. sınıf   DERS / 

KONU 
*TEMATİK – İnteraktif  haritalar   TARİH  15.12.2019 

DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’+45
’ 
3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriği ile doğrudan/dolaylı bağlantısının olması 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirmek 

3. “Epirus'ta Gümüşçülüğün Evrimi” başlıklı TEMATİK interaktif  haritasını kullanabilmek 
ve TEMATİK haritasını kullanarak “okumayı” (Coğrafya) uygulamalı olarak öğrenmek 

4. Epirus'un sanat rotalarını, önemli ustaları ve sanat çalışmaları (Görsel Sanatlar) 
keşfedebilme. 

5. 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar Gümüşçülük ile ilgili tarihi bilgileri farklı yerlerde 
bulabilme (Tarih) 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Müzeyi SINIF odasının bir uzantısı ve öğretmen çalışmalarında aktif  bir rol olarak 
kullanabilecektir. 

2. Öğrencileri daha yaratıcı ve yenilikçi yollarla müze koleksiyonlarını ve sergilerini 
yağmalamaya zorlayan müfredatlar arası dersler planlayın. 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. TEMATİK interaktif  haritasını öğrenin ve yorumlayın. 

2. GÖZLEM ve müze ortamı ile etkileşim yoluyla öğrenme. 

3. Yerel topluluğu ve bölgedeki Gümüşçülük yaratımının sürekli varlığından nasıl 
etkilendiğini ve şekillendirildiğini kavrayın. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Haritaları kullanma 
* ÖZEL: “Epirus'ta Gümüşçülüğün Evrimi” başlıklı interaktif  bir TEMATİK 
haritasının kullanılması 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanat – Tarih – Bilim ile 
İlişkilendirme.  

METOT VE TEKNİKLER  1. Müze tabanlı öğrenme  
2. Deneyimsel öğrenme  
3. Doğrudan gözlem 
4. Yaparak-yaşayarak öğrenme 
5. İşbirlikçi öğrenme 
6. Serbest seçimli öğrenme   

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Gümüşçülük Müzesi'nin içinde bulunan interaktif  bir harita. Harita, 
Epirus'un gümüş işlemeciliğinin zaman içindeki evrimi hakkındadır. 

2. Çalışma planı 
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3. Müzede bir bilgisayar programı. Öğrenciler bir dijital yaratıcılık 
oyunu kullanarak kendi gümüş objelerini yaratabilirler. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Etkileşimli haritayı kullanmak için öğrencileri çiftlere ayırmak: 
“Epirus'ta Gümüşçülüğün evrimi ve TEMATİK haritasının ne olduğu, 
nasıl ve ne zaman kullanıldığı ve çalışma amaçlarının dağıtılması” 
“Yüzyıllar boyunca Epirote Gümüşçülüğünün yörüngesini, ünlü 
zanaatkarları ve sanat eserlerini keşfetmek” 
“Etkileşimli bir yaratıcılık oyunu kullanarak gümüş bir nesne 
yaratmak” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
İnteraktif  harita üzerinde verilen görsel bilgiler i 
inceleyen öğrenciler, gümüşçülük verilerini 
mekân ve zamansal acısan sınıf landırır  

BİLGİLENDİRME 

- Coğrafya öğretmeni bir TEMATİK 
haritasının özellikleri, kullanımı hakkında 
bilgi verir ve belirli konularla ilgili 
TEMATİK haritalarından örnekler verir. 

- Tarih beynig, Epirote gümüşçülüğünün 
geliştiği ve geliştiği dönemin sosyo-
tarihsel bağlamı hakkında bilgi verir. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler, çalışma çalışmasını tamamlamak 
için ihtiyaç duydukları bilgileri toplamak ve 
müze deneyiminin sonunda verileri paylaşmak 
için gruplar halinde çalışırlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÜREÇ 
1  

 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tematik İnterakti Harita “Epirus’ta 
gümüşçülüğün evirimi” 

Etkileşimli haritayı kullanma  
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1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 
A. Öğretmen, okul dışı etkinliğin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği konusunda 
öğrencileri bilgilendirir. 
B. Öğrenciler, gümüşçülük ve yerel Tarih ile bağlantısı hakkında kısa bir anketi cevaplarlar 
(ön test). 
C. Öğrenciler, Yanya Gümüşçülük Müzesi hakkında kısa bir video izlerler. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6jt56vGrY  
D. Öğrenciler Gümüşçülük müzesinin resmî web sitesini ziyaret eder. 
https://www.piop.gr/en/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx  

2 2. Eğitim gezisi sırasında: 
A. Rehber taraf ından hedefler müzesine kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrenciler 
interaktif  TEMATİK haritasının önünde durur, başlığını not eder, tarif  eder ve daha önce 
gördükleri diğer haritalarla (farklılıklar, benzerlikler) karşılaştırırlar. 
B. Çiftler halinde çalışan öğrenciler interaktif  harita üzerinde Yunanistan ve Avrupa'da 
farklı yüzyıllarda gümüşçülük ile ilgili alanları bulurlar, örneğin 15. yüzyıl, 16. yüzyıl vb. 
C. Her yüzyıl için öğrenciler, gümüşçülükle bağlantılı bölgeleri, bilinen gümüş sanat 
eserlerini ve seçilen bölgede doğup yaşayan ustaların biyograf ik verilerini görürler. 
D. İnteraktif  harita üzerinde gümüş işleme dünyasını keşfettikten sonra, öğrenciler 
müzede dolaşırlar ve yüzyıllar boyunca gümüş sanat eserlerini ve bunları yapmak için 
kullanılan teknikleri görürler. 
E. Öğrenciler kendilerine verilen çalışmaları tamamlar. 
F. Yeni edinilen bilgileri paylaşmak için bir grup tartışması izler. 
G. Her öğrenci grubu bir bilgisayar programı kullanarak kendi gümüş objelerini tasarlar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Bilişsel son test  
2 Bir müze gezisi yarışması  
3 Müze sergilerinden esinlenerek bir hikâye yapmak  
4 Müzeyi ziyaret edecek öğrencinler için kısa bir müze rehberi yapmak 

Vasiliki GALANI 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR6jt56vGrY
https://www.piop.gr/en/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Argyrotexnias/to-mouseio.aspx
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

- Öğrenciler, müzeyi ziyaret edecek olan sınıf  arkadaşları için bir müze çöpçü avı 
tasarladılar. 

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

- Öğrenciler, okul ziyaretini yerel gazetede, okul ilan panosunda ve okul web 
sayfasında bir makale ile duyurdular. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
- Öğrencilerimiz picassa kullanarak fotoğraf lı bir bulmaca oluşturdular ve okulun 

müze köşesine asılan posteri basılı hale getirdiler. 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – isteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
- Müze sergilerinden ilham alan öğrenciler, resim dersinde Resim öğretmeni ile iş 

birliği içinde kartpostallar oluşturdular. 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
- Öğrenciler, Coğrafya öğretmeni ile iş birliği içinde müze ziyareti hakkında fotoğraf 

seçer ve bir video hazırlar. Video okulun web sitesine yüklenebilir. 
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Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Marof Tepesi ve Kapiteljska Njiva kazı alanı” 

  

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması  
 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması  
 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 
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10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Šolski center Novo mesto 
2 LESSON Coğrafya (Marof 'un İlk Yerleşimi) 
3 SINIF / SINIFLAR 5. SINIF  
4 TOPLAM SÜRE  40’+20’ 1 hour 
5 GEZİLECEK MÜZE Marof Tepesi ve kazı alanı Kapiteljska Njiva. 

Marof, Novo mesto'da, Dolenjska Müzesi'nde sergilenen 
eserlerin çoğunun kazıldığı bölgedeki ilk yerleşimin yeri 
olan bir tepedir. 

6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.00 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –10.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Coğrafi kelimeleri kullanabilme 

2. Coğrafi bilgileri analiz edebilme ve sonuç 
çıkarabilme (Coğrafya) 

3. Şehir ve bölge için stratejik konumun önemini 
öğrenme 

4. Novo mesto'nun doğal ve diğer varlıklarla ilgili 
olarak zaman içinde nasıl geliştiğini anlama 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

5. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF    5. sınıf  DERS / 

KONU 
*Novo Mesto’daki İlk 
Yerleşimler 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

40’ + 20’ 
1 hour 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Açık hava ziyaretini ve ders içeriğini okulda işlenen konulara bağlama 

2. Slovenya'nın çeşitli bölgeleri, ekonomik gelişmeleri ve dünyanın diğer bölgeler i 
ve ülkeleri ile ticaret uygulamaları hakkında bilgi edinme (Coğrafya) 

3. Doğal kaynaklar ve arazi kullanımı hakkında da araştırma yapma 

4. Coğrafya dersini diğer konulara bağlama 

5. Farklı zaman dilimlerini ve bu bölgede yaşayan insanları tanıma (Tarih) 

6. Dolenjska bölgesi için tipik olan farklı kültürler, ticaretler ve zanaatlar hakkında 
bilgi edinme (Toplum ve çevre) 

7. Bu alandaki farklı sanat dönemleri ve sanatçılar hakkında bilgi edinme (Sanat) 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1.  İŞLEYİŞ öğretiminde yeni yöntem/teknikleri uygular 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Novo Mesto'nun evrimini daha iyi anlar 

2. Coğrafi kelimeleri kullanabilir 

3. Coğrafi bilgileri analiz edebilme ve sonuç çıkarabilir 

4. Şehir ve bölge için stratejik konumun önemini kavrar 

5. Novo Mesto'nun doğal ve diğer varlıklarla ilgili olarak zaman içinde nasıl 
geliştiğini anlar 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Öğrenciler, şehirlerin gelişimi ve şehir sakinlerinin hayatta 
kalması için doğal kaynakların önemini (Novo mesto halkı için Krka 
nehri, yollar, topraklar, demir cevheri vb.) kavrayabilecektir. 
* ÖZEL: Marof 'un en önemli yerlerine bir tur yapılacak. Pratik 
etkinliklere sahip olacaklar ve verilen görevleri tamamlamak için 
mevcut tüm kaynakları kullanmayı öğrenecekler. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih ile ilişkilendirme – bu bölgenin 
ticaret açısından tarihi önemi (Baltık'tan Akdeniz'e)  
 Sanat – aynı bölgede yaşayan ve her biri iz bırakan birçok kültür 
Matematik – haritalar, pusulalar ve teorik bilgiler yardımıyla farklı 
şehirlere ve diğer coğraf i konumlara zaman ve mesafelerin 
hesaplanması. 
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METOT VE TEKNİKLER  1. Ders verme 
2. Gösteri 
3. İş birliği 
4. Diyalog 
5. Pratik aktiviteler 
6. Soru-Cevap 
7. Gözlem 
8. Beyin f ırtınası  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Öğretmen öğrencilere çalışma, pano sağlar. 
2. Öğrenciler, bölgeyi gezecek ve Novo mesto'nun ekonomik 

gelişimi için doğal kaynakların önemini keşfedeceklerdir. 
3. Ayrıca, çeşitli görevlerde kendilerine “yönlendirecek” bir mobil 

uygulamaya erişimleri sağlanacaktır. 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Her öğrenci çalışma sayfasını tamamlayacaktır. Haritalarında 
işaretlenmiş önemli yerleri bulmaları gerekecek (oryantasyon 
çalışmaları). 
Mobil uygulamadaki tüm görevlerin tamamlanması için öğrenci 
küçük gruplar halinde çalışacak.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM GÖZLEM'lerin açık hava ortamında yapılması 

BİLGİLENDİRME SINIFLAR okulu hakkında önceden bilgi 
sahibi olmak 

VERİ TOPLAMA Mevcut tüm kaynakları kullanarak açık hava 
ortamında yeni bilgiler toplamak 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Öğrencilere açık hava etkinlikleri için gerekli araç ve gereçlerin dağıtılması. 
2 Çalışma konuları ve görevlerin nasıl ve ne zaman doldurulacağına ilişkin talimatların mobil 

uygulamadan verilmesi. 

3 Marof tepesindeki önemli yerleri gezmek ve önemlerini tartışmak. 
4 Kentlerin ve ticaret yollarının gelişmesinde doğal kaynakların öneminin anlatılması. 

5 Çalışma listelerini ve anketleri/görevleri mobil uygulamadan tamamlama. 

6 Grup tartışması yoluyla tamamlanan görevlerin sonuçlarını kontrol etme. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test – Öğrenciler, tamamlanan çalışmaları 
birbirleriyle ve yerinde bulunan kaynakları karşılaştırarak 
gerçekleştirir. 

2 Kelime Bilgisi Testi – Öğrenciler, mobil uygulamadaki soruları 
yanıtlayarak bunu gerçekleştirir ve uygun coğraf i kelimeleri 
kullanmayı öğrenir. 

3  Öğrencilerden uygulanan ders planını değerlendirmeleri istenir. 

Masa FALESKINI  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu 
  

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA  
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Novo Mesto Dolenjska Müzesi” 

  

 

2 Açık veya kapalı müzeye gidilecek tarihin belirlenmesi, yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygunluğunun sağlanması 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 
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13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

 

 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Šolski center Novo mesto 
2 LESSON Coğrafya (Dolenjska'nın Arkeolojik Görüntüsü) 
3 SINIF / SINIFLAR 5. sınıf  (11 yaş) 
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Dolenjska Müzesi Novo Mesto 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.30 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –12.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Coğrafi kelimeleri kullanabilme 

2. Coğrafi bilgileri analiz edebilme ve sonuç 
çıkarabilme 

3. Şehir özelliklerini haritalarda tanıma 

4. Novo mesto'nun doğal ve diğer varlıklarla ilgili 
olarak zaman içinde nasıl geliştiğini anlama 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  
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10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

5. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   5. 

sınıf    
DERS / 
KONU 

* Novo Mesto'nun nüfus 
artışı ve genişlemesi 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’  
3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müze ziyaretini ve ders içeriğini okulda tartışılan konulara bağlama 
2. Dolenjska bölgesinin nüfus yoğunluğu, göçler ve ekonomik gelişimi 

hakkında bilgi edinme (Coğrafya) 
3. Farklı zaman dilimlerini ve bu bölgede yaşayan insanları ve nüfusu öğrenme 

(Tarih) 
4. Dolenjska bölgesinde yaşayan farklı kültürler hakkında bilgi edinme 

(Toplum ve çevre) 
5. Mesafeleri ölçme ve hesaplama (Matematik) 
6. Zamana bağlı olarak farklı sanat dönemlerini öğrenme (Sanat) 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkinlik esnasında yeni yöntem/teknikleri uygular 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Novo Mesto'nun gelişimini daha iyi anlar 

2. Coğrafi kelimeleri kullanabilir 

3. Coğrafi bilgileri analiz edebilir ve sonuç çıkarabilir 

4. Haritalarda şehir özelliklerini tanımayı öğrenir 

5. Novo Mesto'nun doğal ve diğer varlıklarla ilgili olarak zaman içinde nasıl 
geliştiğini anlar 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Novo mesto'nun zaman içinde evrimi/genişlemesi. 
Öğrenciler, şehirlerin gelişimi ve sakinlerinin hayatta kalması için doğal 
kaynakların önemini (Novo Mesto halkı için Krka nehri, yollar, 
topraklar, demir cevheri vb.) anlayabilecektir. 
* ÖZEL: Nüfus artışına ve şehrin genişlemesine özel önem verilerek 
arkeoloji müzesi sergisinin rehberli turu. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih ile ilişkilendirme – milletler in 
tarihsel göç dalgaları ve temel sebepleri 
Sanat – aynı alanda yaşayan farklı kültürlerin farklı sanat biçimleri 

METOT VE TEKNİKLER  1. Ders verme 
2. Gösteri 
3. İş birliği 
4. Diyalog 
5. Pratik aktiviteler 
6. Soru-Cevap 
7. Gözlem 
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8. Beyin f ırtınası 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Öğretmen, öğrencilere çalışma, yazı tahtası, yazı kalemleri ve 
oturmaları için yumuşak yastıklar sağlayacaktır. 

2. Öğrenciler ayrıca müzenin kalıcı sergisini rehberli bir şekilde 
gezecek ve müzede Coğrafya derslerinin konusuyla ilgili bazı 
yazılı materyaller alacaklardır.  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Öğrenciler, öğretmen tarafından hazırlanan çalışma verilerini 
doldurmak zorunda kalacaklardır.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM Gözlemlerin açık hava ortamında yapılması 

BİLGİLENDİRME Okulu hakkında önceden bilgi sahibi olmak 

VERİ TOPLAMA Mevcut tüm kaynakları kullanarak açık hava 
ortamında yeni bilgiler toplamak 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Öğrencilere müze faaliyetleri için gerekli araç ve gereçlerin dağıtılması 
2 Çalışmanın nasıl ve ne zaman doldurulacağı konusunda talimat vermek 
3 Müzenin kalıcı arkeolojik sergisinde rehberli bir tura çıkmak 
4 Novo Mesto'nun zaman içinde nüfus artışına ve genişlemesine özel önem verilmesi 
5 Müze eserlerini dikkatle incelemek 
6 Çalışma kâğıtlarını doldurma ve müzede doğru cevapları aramak 
7 Çalışma alanını düzenlemek ve yastıkları ve panoları öğretmene iade etmek. 
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DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test – Öğrenciler, sunulan görselleri kendi 
çalışmalarında müzede bulunan orijinal nesnelerle 
karşılaştırırlar. 

2 Kelime Bilgisi Testi – Öğrenciler, çalışma alanlarından gelen 
soruları yanıtlayarak bir kelime bilgisi testi yaparlar ve uygun 
coğraf i kelimeleri kullanmayı öğrenirler. 

3 Öğrencilerden uygulanan ders planını değerlendirmeleri istenir. 

Masa FALESKINI  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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FUN_SP 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
  

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Fundación Uxío Novoneyra)  

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Colexio Plurilingüe Emma  
2 DERS Tarih “Visiting Fundación Uxío Novoneyra” 
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf  ESO 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Fundación Uxío Novoneyra 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Ana kapı –18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. İlginç bir coğraf i bölgeyi tanıma (O Courel ve 
Devesa da Rogueira) 

2. İfade yolu ve iletişim gibi alan adlarını analiz 
etme  

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya öğretmeni 
Müze rehberleri  
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yönetmeliklere uygun geçerli plaka ve plakalı otobüs 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

2. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   2.  sınıf  DERS / 

KONU 
*Alan haritalarını okuyun 
(Devesa da Rogueira) 
 
* İsimlerin kelime dağarcığını 
genişletin 
 
* Çevreyi gözlemleme yeteneğini 
geliştirmek 
 
* Coğraf i konum teknolojileriyle 
pratik yapın 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Farklı müfredat içeriklerini öğretmek için yerel müzeyi teşvik etme 

2. Bilinen faaliyetleri teşvik etme 

3. Coğrafyada yaratıcılığı ve doğru kelimeleri geliştirme 

4. Haritalara okumayı tanıtma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkili bir gözlemleme ortamı oluşturur 

2. Müze ve Coğraya arasında bir ilişki kurabilir  

3. Disiplinler arası dersleri planlayabilir ve verimli bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Gözlem yapılacak ortamı tanır 

2. Ailelerini bir bilgi ve bilgelik kaynağı olarak tanıtır 

3. Var olan herşeye saygı gösterir 

4. Harita okuma yeteneği kazanır 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Coordenadas XPS 
* ÖZEL: Fiziki coğrafyanın bir parçası olan orograf ik haritaların incelenmesi 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya ile İlişkilendirme – Sanat – Tarih 

METOT VE TEKNİKLER  1. Görselleştirme 
2. Gözlem 
3. Topolojik terminolojiye göre çevrede konumlandırma 
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Alan haritaları 
2. GPS 
3. Kamera 
4. Akıllı telefon 
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5. Harcanabilir malzeme 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Doğa Alanı ve uzman teknisyenlerin iş birliği ile bölgenin coğrafi 
gerçekliğini tanıtmak ve yaklaşmak.” 
“Museo Uxío Novoneyra'nın coğrafi konumu” 
“Yürüyerek çevrenin ve özelliklerinin fotoğrafik raporu.” 
“Evi ve çevreyi ziyaret etmek, seçilmiş şiirleri okumak.” 
"Öğrencilerin evlerinin yer adlarıyla ilgili anketi." 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Gözlemin ilk aşamasında doğanın, çevrenin ve 
planların yardımıyla SINIF odasında gerçekleşir. 
 
İkinci aşamada öğrenciler bölgenin özellikler ini 
fotoğraf lıyorlar. 
 
Öğrenciler aynı zamanda GPS cihazlar ı 
yardımıyla gidilecek yeri bulurlar. 

BİLGİLENDİRME 

- Teknisyenler gruplar oluşturur ve gerekli 
coğrafya bilgilerini sağlar. 

- Aileler yöresel isim yerleri hakkında 
bilgileri ile destek olurlar. 

- Müze personeli, yerel isim yerleriyle 
şiirlerden bir seçki verir. 

VERİ TOPLAMA Öğrenciler aileleri ve teknik bilgiler hakkında 
önemli bilgiler alırlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenciler seçilen resimlerin koleksiyonunu 
yapacaklardır. 
 
Öğrenciler, anketlerde toplanan mekanların 
adlarıyla bir şiir oluşturma yapacaklardır. 

SÜREÇ 
1 Etkinlik 1: Haritada O Courel 

METOT VE TEKNİKLER: 
Gözlem ve sınıf  doğa odasında alan haritaları ile ilgili açıklamaları dinleyin 
 
KAZANIMLAR: 
Haritaların Yorumlama'ya tanıtılması ve çevrenin değerlendirilmesi 
 
Araçlar ve ekipman 
Doğal Alan Rehberi 
Yerel haritalar 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler, rehberdeki açıklamaları gruplar halinde dinler ve haritalar yardımıyla çevreyi 
yorumlar ve sorular yaparlar. 

2 2. Etkinlik: Konum Konum 
METOT VE TEKNİKLER: 
GPS teknolojisi ile belirli bir yeri bulun 
 
KAZANIMLAR: 
Okunan haritalara ait ve GPS kodlarının yorumlanması 
 
Araçlar ve ekipmanları 
Küresel Konumlama Sistemi 
Çevre haritaları 
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İŞLEYİŞ: 
Yerel haritalara ve GPS'e sahip olmak 

3 Etkinlik 4: Gördüklerim 
METOT VE TEKNİKLER: 
Öğrenciler bireysel olarak turu gözleme ayıracak ve bölgenin coğraf i özelliklerinin kamera veya 
mobil cihazlarla fotoğraf lanmasını sağlayacaklardır. 
 
KAZANIMLAR: 
Gözlem çevre ve bireysel yaratıcılığın teşviki 
 
Araçlar ve ekipman 
Kameralar 
Akıllı telefonlar 
 
İŞLEYİŞ: 
Bireysel olarak öğrenciler, kendilerini etkileyen çevreyle ilgili coğraf i özelliklerin fotoğraf larını 
çekerler. 

4 4. Etkinlik: Uxío ve Eidos 
METOT VE TEKNİKLER: 
Müze rehberleri evi ve çevresini gösterecek ve yazarın şiir seçkisini bölgenin yer adlarına atıfta 
bulunarak özel bir okuma yapacaktır. 
 
KAZANIMLAR: 
Topografik kelimelerin kesitsel öğrenilmesi ve coğrafya ve şiirde kullanımı. 
 
Araçlar ve ekipman 
Şiir seçimi 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler, daha önceki etkinliklerde gördükleri yerlerin isimleriyle rehberler taraf ından bir şiir  
seçkisini dinlerler. 

5 Etkinlik 5: Aileler ve isimler 
METOT VE TEKNİKLER: 
Öğrenciler evde bir anket yaparak yerel isimleri toplarlar. 
 
KAZANIMLAR: 
Topoloji bilgisinin önemini vurgulamak ve paylaşılan bilgi ile çevreleri ile bağlantı oluşturmak. 
 
Araçlar ve ekipman 
Aranan bilgiyi homojenleştirmenin yolu gibi kolay bir anket oluşturma. 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler, küçük gruplar halinde alanın topoloji bilgisi hakkında evlerinde bilgi aramak için bir 
anket modeli oluştururlar. Veriler, gelecekteki faaliyetler için kullanılacaktır. 

DEĞERLENDİRME 

1 Yeni bilgilere doğrudan gözlem tavrı 

2 Özgün üretim yaratmak ve ihtiyaçlara uyarlamak 

3 Grubun ve davranışın evrimini birlikte değerlendirmek 

Lourdes Gonzales SOTELO  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Fundación Uxío Novoneyra)  

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Colexio Plurilingüe Emma  
2 LESSON COĞRAFYA “Visiting Fundación Uxío Novoneyra” 
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf  ESO 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Fundación Uxío Novoneyra 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Ana kapı –18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Dağlardaki evlerin geleneksel yapısını ve 
odalarının kullanım alanlarını bilme 

2. Yaşam tarzlarındaki değişiklikler hakkında bilgi 
sahibi olma 

3. İklimin konut yapımını, yönelimini vb. nasıl 
etkilediğini analiz etme 

4. Grup çalışmasını ve tartışmayı teşvik etme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Coğrafya öğretmeni 
Müze rehberleri  
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yönetmeliklere uygun geçerli ehliyet ve plakalı otobüs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

2. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   2.  sınıf  DERS / 

KONU 
* Beşerî Coğrafya: evlerin 
kullanımları 
 
* Çevrenin inşaat tipolojisini nasıl 
etkilediğini bilmek 
 
* Çevreyi gözlemleme becerisinin 
geliştirilmesi 
 
* Maketler yapmak 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Yerel müzeyi tanıtma, farklı müfredat içerikleri öğretme 

2. Kırsal gözlemi çevreye duyarlı ve uyumlu bir oluşum olarak tanıtma 

3. Coğrafyada yaratıcılığı ve doğru kelimeleri daha iyi anlama 

4. Harita oluşturmayı tanıtma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gözlem ve yaratıcılık ortamı oluşturur 

2. Müzeleri coğrafya çalışmasına dahil eder 

3. Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Gözlem alanı teşvik eder  

2. Çevresel farkındalık değerlerini tanıtır 

3. Kendi ve diğerlerinin eserlerine saygı duyar 

4. Harita oluşturmayı tanıtır  

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Beşerî Coğrafya: Genel Coğrafyanın İkinci Büyük Bölümü 
Kırsal antropoloji: İnsan topluluklarının sosyal ve kültürel tezahürü 
* ÖZEL: 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER: Coğrafya- Sanat- Tarih ile İlişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Gözlem 
2. Dağın kırsal ortamında konut kullanımına yönelik yapıcı çözümlerin 

incelenmesi 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Ev müzesinin farklı odaları  
2. Kâğıtlar 
3. Kalemler  
4. Eşyalar 
5. Kurallar   

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Müzeyi ziyaret etme, ev ve odalar üzerine antropolojik açıklama.” 
“Bir oda planı oluşturmak.” 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

"Grup yaratımlarının sözlü sunumu” 
"Grup tartışması” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 
İŞ

LE
Y

İŞ
 

GÖZLEM 

Öğrenciler müze evinin farklı odalarını 
gözlemleyecekler. 
Daha sonra bu gözlemleri bir düzleme 
çevirecekler, daha sonra gözlem boyutsal 
olacak. 

BİLGİLENDİRME 
- Teknisyenler gruplar oluşturur ve gerekli 

insan ve antropolojik coğrafya bilgiler ini 
sağlar. 

VERİ TOPLAMA Öğrenciler müze teknisyenlerinden ve 
rehberlerinden ilgili verileri alırlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenciler oda planlarıyla müzede gözlemlenen 
gerçekliğin sunumunu yapacaklar. 

SÜREÇ 
1 Etkinlik 1: Beşerî Coğrafya: Dağdaki ev, Exigo Evi 

METOT VE TEKNİKLER: 
Ev müzesinde farklı odaların kullanımı hakkında gözlem ve dinleme 
 
KAZANIMLAR: 
Dağ evinin bölgenin iklimsel ve sosyo-ekonomik gerçekliğine uyarlanmış bir yol olarak kullanımını 
antropolojik olarak analiz etmek. 
 
Araç ve gereçler 
Evin odaları ve Rehberler 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler rehberin açıklamalarını gruplar halinde dinler ve sorular sorarlar. 

2 Etkinlik 2: Harita üzerinde müze 
МETOT VE TEKNİKLER: 
Farklı odaların küçük gruplar halinde ölçülmesi ve verilerin milimetre kâğıtta bir düzleme 
aktarılması 
 
KAZANIMLAR: 
Haritaların oluşturulmasına ve mekansal yönelime yaklaşım 
 
Araç ve gereçler 
Milimetre kâğıt 
Sayaçlar, Kalemler ve Cetveller 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler, küçük gruplar halinde, bir kural yardımıyla odalardan birini kâğıt üzerinde sunacaktır. 

3 Etkinlik 3: Plana göre plan yapma 
МETOT VE TEKNİKLER: 
Temsil edilen odaların uyarlanabilir özellikleri üzerine karma sergi 
 
KAZANIMLAR: 
Dağlardaki kırsal yapıların çevresine uyum sağlama becerisinin değerlendirilmesi. 
 
Araç ve gereçler 
Önceki etkinlikte yapılan planlar 
Kürsü 
Konferans salonu 
 
 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

4 Etkinlik 4: Ve bugün? 
МETOT VE VE TEKNİKLER: 
Eski binaların mevcut binalara göre adaptif kapasitesi konusunda grup liderleriyle grup tartışması. 
 
KAZANIMLAR: 
Dağlardaki kırsal yapıların çevresine uyum sağlama becerisinin değerlendirilmesi. 
Eleştirel ruhu ve tartışma yeteneğini teşvik etmek 
İşbirliğini ve işbirlikçi çalışmayı teşvik etmek 
 
Araç ve gereçler 
Geçişleri düzenlemek için mikrofon 
Öğretmen moderatör 
 
İŞLEYİŞ: 
Bir grup lideri veya temsilcisi taraf ından, eski veya mevcut yapı ile aralarındaki farkın temel 
olduğunu düşündükleri nedenler arasında çevreye en uygun adaptasyon tartışması yapılacaktır. 
Arsa çizgileri önceden kararlaştırılmalıdır. 
 
Küçük bir grupta, öğrenciler çevreye uyum sağlamanın bir yolu olarak en çok önem verdikleri 
özellikler hakkında bir sergi yapacaklar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Yeni bilgilere karşı doğrudan gözlem tutumu 
2 Özgün üretim oluşturma ve gereksinimlere uyarlama 
3 Grup çalışması kapasitesi  
4 Grubun evrimi ve davranışın birlikte değerlendirilmesi 

Lourdes Gonzales SOTELO  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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ESPACIO ROJO_SP 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
  

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Madrid Valgallego, Torrelaguna’yı ziyaret 

etmek) 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
  

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI CEIP Obispo Moscoso  
2 LESSON Tarih “Madrid Valgallego, Torrelaguna’yı ziyaret etmek” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  420’ 7 saat tur  
5 GEZİLECEK MÜZE Madrid Valgallego, Torrelaguna  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.30 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Valgallego’ya park etme –15.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Öğrencileri doğaya yaklaştırma 

2. Manzaraları ve bitki yaşamını tanımlama 

3. Çevreye nasıl saygı duyulacağını öğrenmek ve 
tırmanma, okçuluk veya yürüyüş gibi farklı açık 
hava sporlarını uygulama 

4.  Dağdaki temel davranış kurallarını öğrenme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen (eğitmen) 
2 yardımcı  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Özel otobüs  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

6. SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   6. sınıf   DERS / 

KONU 
*Valgallego’yu ziyaret etme 
 

TARİH  17 Ocak 2020 
DERS 
SAATİ  

7 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Açık hava ortamının okuldaki ders içeriği ile doğrudan ve dolaylı ilişkilendirme 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Çevreye saygı duymayı öğrenme 

4. Okuldaki ve Madrid'deki farklı peyzaj türleri hakkında bilgi edinme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gruba liderlik etmeyi öğrenir ve öğrencilerin doğa sporları ve doğa ile bağlantı 
kurma motivasyonlarını arttırır 

2. Disiplinler arası dersleri planlayabilir ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Kendi deneyimlerini kullanarak anlamlı öğrenmeyle ilişkilendirir 

2. Açık hava sporları uygularken peyzajı tanımlamak için f ırsat yakalar 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Çevreye saygı, farklı peyzaj türleri 
* ÖZEL: Vadiler, dağlar, kollar, çiçekler ve bitki örtüsü (Madrid'de bitki 
yaşamı) 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ COGRAFYA– Sanat- Beden Eğitimi ile 
İlişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Aktif  metodolojiyi sanat çalışmasının gözlemi üzerinden öğrenmek 
ve ortak bir hedefe ulaşmak için gruplar halinde çalışmak 

2. Atölye 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Tablet 
2. Notlar 
3. Fotoğraf lar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Öğretmenlerin talimatlarını takip edin, okul ziyaretinin sonunda 
rehber, atölye ve etkinlikleri dikkatlice dinleyin” 
 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM 
Dersten önce öğrencilere her peyzaj ve bitki 
yaşamının not ve fotoğraf larının çekilmesinin 
önemi hakkında bilgi verilir. Böylece gruplar 
halinde daha iyi çalışabilirler. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğrencilerin PowerPoint sunumlarında 
bu bilgileri kullanmaları ve kolaj yapmak 
için fotoğraf çekmeleri için kılavuzun 
söylediklerine ilişkin bilgi toplamaları 
gerekmektedir. 
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VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler fotoğraf çeker ve eğitim sonrası tur 
etkinliklerini yürütmek için kullanacakları notlar ı 
tutarlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 Ders, sanat çalışmasının gözlemi aracılığıyla keşif yoluyla aktif  öğrenme metodolojisi kullanılarak 

gerçekleştirilir. 
Ders uygulanmadan önce öğrencilere her bir sanat eserinin not ve resimlerinin alınmasının önemi 
hakkında bilgi verilir. Bu şekilde, daha sonra posterlerini oluştururken daha iyi çalışabilirler. 

2 Öğretmen, öğrencilerden bu bilgileri posterlerinde kullanmak için rehberin söyledikleri hakkında 
bilgi toplamalarını ister. 

3 Okulda her grup müze ziyareti ile edindiği duygu ve bilgi, beceri ve deneyimleriyle ilgili bir sunum 
oluşturur. 

4 Bugüne kadar kazanılanları gözden geçirmek için öğretmen kahoot etkinliği yapar ve sınıfta 
öğrencilere kelime testi uygular 

DEĞERLENDİRME 

1 Kahoot   

2 Kelime bilgisi testi 

3 PowerPoint sunusu hazırlama 

Patricia GUTIERREZ ORTEGA 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

- - Öğrenciler, topladıkları bilgilerle ve çektikleri fotoğraf larla PowerPoint kullandılar. 

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
  

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu 
  

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

- - Öğrenciler resim ve çizimlerini kullanarak resim dersinde kolaj yaptılar 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
  

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu 
  

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu   
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA 
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A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Visiting Museo de América) 

- Museo de América (Amerika Müzesi) Nisan 1941'de inşa edildi; farklı isimlerle uzun 
süredir geliştirilmekte olan bir f ikirden doğdu: Denizaşırı Müze Kütüphanesi, Hint 
Adaları Arkeoloji Müzesi, vb. 1943'te mevcut müzenin planı mimar Luis Moya ve 
Luis Martínez Feduchi'ye yaptırıldı ve aynı yıl başlayıp 1954'te sona erdi. 

- Amerika Müzesi'ndeki eşyalar Amerikan Arkeolojisinin antika koleksiyonları ve 
Ulusal Arkeoloji Etnografyasıdır. 

- Daha önce Doğa Bilimleri Müzesi'ne ait olan Müzenin yanı sıra bağışlardan, 
depolardan ve yeni eserlerden satın almalar. Temaları, Kolomb öncesi Arkeoloji, 
Etnografya ve Sömürge Sanatına özel önem verilerek Amerikan öncesinden 
günümüze kadar uzanan geniş bir dönemi kapsamaktadır. 

- Koleksiyon 25.000'den fazla nesne içeriyor. Müze, Kolomb öncesi, etnograf ik ve 
sömürge eserlerine ev sahipliği yapıyor. En antika koleksiyonlar, 18. yüzyılın 
ortalarında kurulan Doğal Tarih Kraliyet Kabinesine aittir. 1868'de bu koleksiyonlar 
yakın zamanda kurulan Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. O andan itibaren, satın 
almalar ve bağışlar bu Amerikan koleksiyonlarının artmasına katkıda bulundu. 20. 
yüzyılın ikinci yarısında, sömürge sanat koleksiyonlarının sayısı belirgin bir şekilde 
arttı ve aynı zamanda Kolomb öncesi ve diğer etnograf ik materyalleri edindiler. 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
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18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

 

 

 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI CEIP Obispo Moscoso  
2 DERS COĞRAFYA “Visitón Museo de América” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+10’ 90 dk. tur  
5 GEZİLECEK MÜZE Museo de América 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.30 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Mondoa Meto İstasyonu –13.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Kolomb öncesi uygarlıkların kültürel gelişiminin 
ve İspanyolların fethi ve sonrasında 
sömürgeleştirilmesinin maddi nesneler ve 
bunların evrimi yoluyla üzerlerinde yarattığı 
etkinin farkına varma 

2. Kolomb öncesi ve sömürge dönemindeki en 
önemli nesnelerle kültürel özelliklerin bilimsel-
endüktif  yöntemle nasıl tanımlanacağını ve 
analiz edileceğini bilmek ve bunları mekansal-



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

zamansal koordinatlarında nasıl bulacağını 
bilme 

3. Aynı kültürün çeşitli nesnelerinin farklı sosyo-
ekonomik işlevlerle nasıl ilişkilendirileceğ in i 
bilmek, çalışılan kültür hakkında küresel bir 
bilgi edinme 

4. Müze içinde yurttaşlık davranışına sahip olmak 
ve öğretmenleri ve müze personeli ile sınıf  
arkadaşalrına karşı saygı duyma 

5. Müze kurumunun geçmişimizin bir koruma, 
araştırma ve kültürel alanı ve mirası biçimi 
olarak önemine değer vermeyi öğrenme 

6. Kolomb öncesi ve sömürge kültürlerinin 
kültürel ve sanatsal mirasına insanlık için 
kültürel miras olarak değer verme 

7. Kültürümüze Amerikan katkılarını takdir etmek 
ve İspanyollar taraf ından yapılanları bilme 

8. Kendine ait olmayan diğer kültürlerle 
destekleyici ve hoşgörülü bir davranış 
geliştirmek, kültürel çeşitliliğe toplum için hem 
kişisel hem de kolektif  bir zenginleşme olgusu 
olarak değer verme 

9. Unsurların, olguların, mekansal, sanatsal ve 
zamansal olguların doğrudangözlem'e olan 
ilgisini uyandırma 

10.  Özerk ve grup çalışması ile özerklik ve kişisel 
inisiyatif  hakkında çalışmak ve öğrenme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  
2 yardımcı  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Özel otobüs  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

6. SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   6. sınıf   DERS / 

KONU 
* COGRAFYA (Sosyal 
Bilimler) Museo de América 
(Madrid Amerika Müzesi) 
ziyaret. 

TARİH  İlkbahar 
DERS 
SAATİ  

90 dk. 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Açık hava ortamının okuldaki ders içeriği ile doğrudan ve dolaylı ilişkisine sahip olma 

2.  Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3.  Eski Amerika'daki farklı kültürler ve medeniyetler hakkında bilgi sahibi olma 

4.  Madrid, İspanya'da sahip olduğumuz çevreyi, iklimi, manzara türleri hakkında bilgi 
edinme 

5.  Öğrencilerin okulda objeler, materyaller, resim ve seramiklerle öğrenmelerini ve 
çalışmalarını sağlama 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gruba liderlik etmeyi öğrenmek ve öğrencilerin doğa sporları ve doğa ile bağlantı 
kurma motivasyonlarını arttırır 

2. Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Geçmişlerini kullanarak anlamlı öğrenmeye teşebbüs ederler 

2. Önemli bir öğrenme deneyimi oluşturmak için bir araç olarak kültürlerarası 
diyaloğu teşvik eden bir okul gezisi yapma f ırsatına sahip olur 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Amerika Müzesi'nde COGRAFYA (Sosyal Bilimler) 
* ÖZEL: Kıtalar (Amerika vs Avrupa vs İspanya), ülkeler, iklimler, ormanlar, 
dağlar 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER: Coğrafya- Sanat- kültürlerarası- hoşgörü- 
dayanışma- vatandaşlık- kimlik- Eski Amerika- Avrupa keşf i- fetih- 
kolonizasyon- kültürel çeşitliği birleştirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Sanat çalışmasının gözlemi ile öğrenmek ve ortak bir hedefe 
ulaşmak gruplar halinde bireysel olarak çalışmak öngörülebilir aktif  
ve anlamlı olmak için aktif  metodoloji 

2. 2. Atölye 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Cep telefonları 
2. iPad’ler 
3. Müze kartları 
4. Notlar 
5. Fotoğraf lar  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Öğretmenlerin talimatlarını takip edin, okul ziyaretinin sonunda 
rehber, atölye ve etkinlikleri dikkatlice dinleyin” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 
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GÖZLEM 

Dersten önce, öğrencilere her bir sanat eserinin 
not ve fotoğraf larını çekmenin yanı sıra QR 
kodları için cep telefonlarını veya ipad'ler i 
kullanmanın önemi hakkında bilgi verilir. Bu 
şekilde, seramiklerini, müze posterlerini 
oluştururken daha iyi çalışabilirler veya daha 
sonra Kahoot'umuza cevap verebilirler. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğrencilerin bu bilgileri mobil ipad'lerin 
QR kodu, Kahoot anketi, müze posteri ve 
antik seramiğimiz gibi daha sonraki 
etkinliklerinde kullanmaları için 
kılavuzun ne dediği hakkında bilgi 
toplamaları gerekmektedir. 

VERİ TOPLAMA  

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 Ders, sanat çalışması'nın gözlemi aracılığıyla keşif  yoluyla aktif  bir öğrenme metodolojisi 

kullanılarak gerçekleştirilir. Dersin uygulanmasından önce, öğrencilere her bir sanat eserinin not 
ve fotoğraf larını çekmenin yanı sıra QR kodları için cep telefonlarını veya ipad'leri kullanmanın 
önemi hakkında bilgi verilir. Bu şekilde, posterlerini daha sonra oluştururken daha iyi 
çalışabilirler. 

2 Öğretmen, öğrencilerden bu bilgileri posterlerinde kullanmak için kılavuzun ne dediği hakkında 
bilgi toplamalarını ister 

3 Şimdiye kadar kazanılanları gözden geçirmek için öğretmen bir Kahoot Etkinliği yapar. 
4 Öğrenciler gruplara ayrılır. Bir müze posteri oluşturmaları ve QR kodları oluşturmaları istenir. Ve 

sonra cep telefonlarını kullanarak posterlerini birbirleriyle paylaşırlar. 
5 Resim dersinde Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yardımıyla eski bir seramik yapmaları istenir. 

Daha sonra bu koleksiyonlar okuldaki müze köşelerinde sergilenmek üzere muhafaza edilir. 

DEĞERLENDİRME 

1 Mobil QR Kod / Medya okuryazarlığı 

2 Kahoot  

3 Müze posteri yapma 

4 Eski bir seramiğin bireyse ve gruplar halinde yapılması 

Patricia GUTIERREZ ORTEGA 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

- Öğrenciler, topladıkları bilgilerle ve çektikleri fotoğraf larla PowerPoint kullandılar. 

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
- Öğrenciler, Müze of America'da topladıkları bilgiler ve en sevdikleri sanat eseri ile 

bir müze af işi oluştururlar. 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

- Antik Kolomb öncesi kültürler, nesnelerle ilgili olarak gördüğümüz şeyleri 
uygulamaya koymak için Chroma ile deneyler yapan Duyusal Seramik Atölyesi. 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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IPC_IT 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Liquorice Müze Open-Air) 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 
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12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Scuola Media Statale “Carlo Levi” 
2 LESSON COĞRAFYA – Agriculture and Industry  
3 SINIF / SINIFLAR 11 – 13 yaş 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Liquorice Museo Open-Air 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –12.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Daha pratik bir yol öğrenme 

2. Doğa, tarım, teknoloji, sanayi, müze ve insan 
yaşamı arasındaki bağlantıyı kurmak 

3. Tarım ve sanayi hakkında bilgi sahibi olmak 

4. Endüstrinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak 

5. Geçmişte kullanılan endüstriyel makineler 
hakkında bilgi sahibi olma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 
 

11 – 13 
yaş  

DERS / 
KONU 

* Tarım ve sanayi 
 
* Ekonomik sektörler 
 
* Tarım, iklim, nüfus, Tarih, 
sanayi ve sosyal yaşam 
 
* Müze çeşitleri 
 
* Tarım ve sanayi ilişkisi 
 
* Amarelli ailesinin tarihi 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
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HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan/dolaylı bağlantısına sahip olma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. Gezilecek yerin coğraf i özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 

4. Endüstrinin evrimini kavrayabilme 

5. Endüstri ve teknolojinin evrimi konusunda öğrenciler üzerinde farkındalık yaratma 

6. İnsan yaşamı ve doğa için önemli etkileri kavrayabilme 
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K
A
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A
N
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Okul dışı ortamlar ve açık hava için etkileşimli ders planları yapabilir ve 
organizasyonlar yapabilir 

2. Yakın mahallenin coğraf i ve tarihi dokusu ve bölgesel iklim hakkında bilgi 
sahibi olur 

3. Dersi daha iyi anlama becerilerini geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Ekonomik sektör türlerini ve nüfusun yaşam tarzlarını ayırt eder 

2. Konutlarda ve yaşam tarzlarında kullanılan malzeme ve özellikleri etkileyen 
faktörleri ayırt eder 

3. Tarih, coğrafya, iklim ve nüfus hakkında bilgi sahibi olur 

4. Çalışmayı planladığınızdan emin olur 

5. Müzede olmaktan zevk duyar 

6. Keşfetmek için teşviği kullanır 

7. Araştırma becerilerini geliştirir 

8. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

9. Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

10.Doğa ile insan yaşamı arasında bağlantı kurma becerisini geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Tarım ve Sanayi   
* ÖZEL: Amarelli Liquorice Müzesinin önemi   
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Tarih – Teknoloji ile 
ilişkilendirme  

METOT VE TEKNİKLER  1. Sınıf dersleri 
2. Ziyaretler 
3. Rol yapma  
4. Uygulamalı etkinlikler 
5. Sorular ve Yanıtlar 
6. Gözlem yöntemi 
7. Tartışma 
8. Görüş Geliştirme 
9. Tanıtım 
10.  Sergiler Düzenlemek 
11.  Grupla çalışma 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Bilgisayar 
2. UM 
3. Kitaplar 
4. Renkler 
5. Gazete ve dergiler 
6. İnternet  
7. Resimler ve fotoğraf lar  
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8. Nesneler 
9. Bloknot 
10.   Kalem, kâğıt 
11.   Boyama kalemleri 
12.   Kartpostallar, fotoğraf lar ve resimler  

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
"Amarelli Meyankökü Müzesi ve Sanayisine ait objelerin 
yansımalarını ve izlenimlerini görmek", ziyaretler, rol oynama, 
açıklama 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM Marelli Liquorice Müzesi ve çevresinin tarım, 
iklim, nüfus ve yaşam tarzı açısından gözlemi 

BİLGİLENDİRME 

Coğrafya öğretmeni hakkında bilgi verir  
- Coğraf i doğa 
- İklim 
- Tarım 
- Sektör 
- Ekonomik hayat 
- Müze  

VERİ TOPLAMA Öğrencilerin gözlemlenenler ve öğrenilenler 
hakkında not almaları sağlanır. 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

 
SÜREÇ 

1 Ders veya etkinlik hazırlama 
Disiplinler arası açık hava seferi öğrenimi sırasında mekânın genel coğrafyası ve yapısı 
verilir. 
Öğrencilere sorulur: 

- Coğrafi, endüstri ve teknoloji hakkında bilgi vererek önceki durumun ve mevcut 
durumun değişip değişmediğini karşılaştırmak 
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- Doğal çevreyi değerlendirmek 
- Ne tür müzelerin ve endüstrilerin var olduğunu bilmek 
- Ne tür gıda endüstrilerinin var olduğunu bilmek 
- Meyankökü bitkisinin özelliklerini sıralayabilme 
- Meyankökü kullanımını bilmek 

2 Konuyu açıklamak. Doğal- insan özellikleri 
3 Geçmişteki ve şimdiki endüstriyel makineler hakkında bilgi üzerine tartışma yapmak 

4 Eserler ve eserler üretmek  
5 Sonuç çıkarmak 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test  

2 Kelime Bilgisi Testi  

3 Liquorice Museo Açık Hava ziyareti hakkında bir hikâye yazma 

4 Liquorice Museo açık hava müzesindeki deneyimi açıklama 

Daniela RAPANI 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. Tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
  

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Museo Diocesano e del Codex) 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gidilecek tarihin belirlenmesi, yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygunluğunun sağlanması  

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
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5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Scuola Media Statale “Carlo Levi” 
2 DERS COĞRAFYA – Akdenizin ortasında   
3 SINIF / SINIFLAR 11 – 13 yaş 
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Museo Diocesano e del Codex 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –12.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Daha pratik bir yol öğrenme 

2. Sanat, coğrafya, Tarih, bilim, medeniyet ve din 
arasındaki bağlantıyı kurma 

3. Müze hakkında bilgi sahibi olma 

4. Müzeyi okul konularıyla ilişkilendirme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 
 

11 – 13 
yaş  

DERS / 
KONU 

*Akdeniz 
 
* Yeni kıtaların keşif leri 
 
* Bizans Sanatı 
 
* Göç ve Göç 
 
İnsanlar ve kültürler 
*Exchange  
 
* Okyanuslar, Denizler, 
Göller ve Nehirler 
 
*Akdeniz hayvanları, 
bitkileri, iklimi, nüfusu, 
Tarihi ve sosyal hayatı 
 
* Müze çeşitleri 
 
* Piskoposluk müzesi 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan/dolaylı bağlantısını kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. Genel olarak müzeler ve bu özel durumda Museo Diocesano e del Codex hakkında 
öğrenciler hakkında farkındalık yaratma 

4. Bizans sanatı ve tarihi dönemini kavrayabilme 

5. Akdeniz'in önemini kavrayabilme 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Okul dışı ortamda ve açık hava ortamında etkileşimli ders planlama ve 
organizasyonu yapabilecektir 

2. Tarihsel dönem hakkında bilgi sahibi olur 

3.  Disiplinler arası ders edinme becerilerinde kendini geliştirir 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Sanatın farklı türlerini ayırt eder 

2. Konutlarda ve yaşam tarzlarında kullanılan malzeme ve özellikleri etkileyen 
faktörleri ayırt eder 

3. Tarih, coğrafya, ilimler, medeniyet, din, sanat hakkında bilgi sahibi olur 

4. Çalışmayı planladığınızdan emin olur 

5. Bizans sanatının özelliklerini ayırt eder 

6. Müzede olmanın tadını çıkarır 

7. Keşfetmek için teşviği kullanır 

8. Araştırma becerilerini geliştirir 

9. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

10.  Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

11.Doğa ile insan yaşamı arasında bağlantı kurma becerisini geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Akdenizin ortasında  
* ÖZEL: Akdenizin şimdiki zaman ve geçmişteki önemi  
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Tarih – Sanat – Bilim – Din 
– Medeniyet ilişkisi    

METOT VE TEKNİKLER  1. Sınıf derslikleri 
2. Geziler 
3. Rol yapma 
4. Pratik etkinlikler 
5. Sorular & Cevaplar 
6. Gözlem metodu 
7. Tartışma 
8. Fikir geliştirme 
9. Gösterim 
10.   Sergi düzenleme 
11.   Grup ile çalışma  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Bilgisayar 
2. LIM  
3. Kitaplar 
4. Renkler 
5. Gazeteler ve dergiler 
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6. İnternet  
7. Resimler ve fotoğraf lar  
8. Nesneler 
9. Bloknot 
10.   Kalem, kâğıt 
11.   Boyama kalemleri 
12.   Kartpostallar, fotoğraf lar ve resimler  

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
”Museo Diocesano e del Codex ve Codex Purpureus 
Rossanensis'in objelerinin yansımalarını ve izlenimlerini 
görmek”, ziyaretler, rol oynama, açıklama 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Codex Purpureus Rossanensis ve çevresinin 
sanat, din, insanlar arasında kültür alışverişi 
açısından incelenmesi.  

BİLGİLENDİRME 

Coğrafya öğretmeni Codex Purpureus 
Rossanensis hakkında bilgi verir:  

- Kitap 
- Tarih 
- Minyatürler 
- Tarihsel dönem 
- Yazı 
- Anlam 
- Müze  

VERİ TOPLAMA Öğrencilerin gözlemlenenler ve öğrenilenler 
hakkında not almaları sağlanır.  

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

 
 
 

 
SÜREÇ 

1 Ders veya etkinlik hazırlama  
Disiplinler arası keşif  öğrenimi sırasında 
Öğrencilerden: 

- Coğrafi, sanat, din hakkında bilgi vererek önceki durumun ve mevcut durumun 
değişip değişmediğini karşılaştırmak 

- Doğal çevreyi değerlendirmeleri 
- Ne tür müzelerin var olduğunu bilmeleri 
- Codex Purpureus Rossanensis'in karakteristik özelliklerini listeleyebilmeleri 
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- Codex Purpureus Rossanensis kitabının önemini bilmeleri istenir. 
2 Konuyu açıklama  
3 Tartışmaya davet etme 

4 Yapıt ve eserler üretmek 
5 Sonuç çıkarmak 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlama Testi 

2 Kelimi Bilgisi Testi 

3 Liquorice Açık Hava Müzesi hakkında bir hikâye yazma 

4 Bu deneyimi açıklama   

Daniela RAPANI 
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu  
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AHE_PL 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (EC1 Łódź) 

  

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
  

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

 

 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI International Primary School of Innovative Training 
2 DERS COĞRAFYA 
3 SINIF / SINIFLAR V 
4 TOPLAM SÜRE  5 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE EC1  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi 9:20 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi 14:20 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

 
1. Öğrencilerin yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji 

kaynaklarını tanımalarını sağlama 
2. Çeşitli alanlarda yaratıcı problem çözme becerisine 

sahip olmak: Coğrafya, Fizik 
3. Gruplar halinde çalışabilme becerisine sahip olma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Katarzyna MURAS – Coğrafya öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Yürüyerek 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  III DERS / 

KONU 
* Yenilenebilir ve yenilenemeyen 
enerji kaynakları 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

5 saat 

H
ED

EF
LE

R
  

HEDEFLER: 

1. Yenilenebilir ve yenilenemez olanı nasıl tanıdığımızı bilme 

2. Onu hayatımızda nasıl kullanacağımızı bilme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Enerji kaynakları hakkında sunum hazırlar 

2. Yaygın eğitim tekniklerini edinir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Enerji kaynaklarının türleri hakkında bilgi toplar 
2. Kömürden enerjinin nasıl üretildiğinin bir tanımını yapar 
3. Öğrencileri birlikte motive edin, kazanları çalıştırmaya ve ısıyı serbest 

bırakmaya çalışır 
4. Enerjinin ekolojik olup olmadığını kontrol eder 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları. 
* ÖZEL: Öğrenciler karbonun nereden geldiğini ve kullanımının ne 
olduğunu bilirler. Kömürle çalışan bir tesiste kendimiz enerji üretmeye 
çalışıyoruz. 
* * DİSİPLİNARASI İLİŞKİSİ: Coğrafya, f izik, kimya, jeoloji, bilgisayar 
bilimi, sanat 
 
 

METOT VE TEKNİKLER  1. Problem metodu 
2. Gözlem yapma 
3. Beyin f ırtınası 
4. Görselleştirme 

  
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Motorlar 
2. Elektrik kabloları 
3. Havya 
4. Karton 

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Yer Değirmenleri” – yenilenebilir enerji kaynakları  
 
 
 
 
 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM 
Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji 
kaynakları hakkında bilgi edinmeye zemin 
hazırlama 

BİLGİLENDİRME El yapımı yel değirmenleri sergisi 
 

VERİ TOPLAMA Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji 
kaynakları hakkında bilgi alma 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Değirmen yapımı 

SÜREÇ 
1  Müze rehberi, öğrencileri ısı üreten kazanların işleyişini tanıtır.   

 

 
 

2 Öğrenciler elektrik arzını kontrol altına alır ve santrali kendi başlarına yönetirler.  



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

 
3 Öğrencilerin kaynağı hava olan enerjiyi araştırması, analiz etmesi ve bağımsız olarak üretmesi. 
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4 

 

5 

 

6 Öğrenciler bağımsız olarak yenilenebili enerji kaynağı olarak yel değirmenlerini inşa ederler. 
 

7 Okulda yel değirmeni sergilerini gösterirler.  

DEĞERLENDİRME 

1 Doğrudan gözlem of attitude to new information. 

2 Öz-değerlendirme 

3 Yel değirmenleri sergisi 
           

Katarzyna MURAS  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ  

C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 
ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
  

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu 
  

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve TARİH ÖĞRETMENİ ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
  

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (EC1 Łódź) 

  

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
  

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
  

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 

 

 

 

 

 

 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI International Primary School of Innovative Training 
2 DERS COĞRAFYA 
3 SINIF / SINIFLAR V 
4 TOPLAM SÜRE  5 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE EC1 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi 9:20 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi 14:20 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Kömür çıkarma ile ilgili jeolojik kelime dağarcığını 
bilme 

2. Öğrenciler taraf ından kömür çıkarmanın yollarını 
açıklayabilme 

3. Elektriğin ne şekilde üretildiğini bilme (sunum) 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Katarzyna MURAS – Coğrafya öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

3. SINIF VISUAL ART DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  III DERS / KONU *Linyit kömürü bize ne sağlar? TARİH   

DERS 
SAATİ  

3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Linyit kömürünün nasıl üretildiğini bilme  

2. Onu hayatımızda nasıl kullanacağımızı bilme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Özellikle okul dışında farklı yöntem, teknik, biçim ve mekanları kullanırlar 
2. Yaygın eğitim tekniklerini edinir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Güneş enerjisinde kömürü nasıl bulacağınızı bilir 

2. Linyit kömürünün nasıl çıkarılacağı hakkında bilgi sahibi olur 

3. Kömür santralinin nasıl çalıştığını bilir 

4. Geri dönüşü olmayan enerji kaynağının ne olduğunu bilir 

5. Evlerimize nasıl enerji geleceğini bilir 

6. Kömürle çaşılışan santrallerin avantajları ve dezavantajları neler olduğunu 

bilir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Linyit kömürü bize ne veriyor? 
* ÖZEL: linyit kömürünün nasıl oluştuğunu bilme, f izik yasalarını anlama 
becerisi 
* DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİ: Coğrafya- Fizik- Kimya- Jeoloji- Bilgisayar 
Bilimi- Sanat 

METOT VE TEKNİKLER  1. Problem metodu 
2. Gözlem yapma 
3. Beyin f ırtınası 
4. Kanıt kullanma  
5. Zamanı algılama 
6. Gösterim metodu 

 
 

ARAÇ-MATERYAL (Ders 
esnasında kullanılacak 

ürünler) 

1. El yapımı posterler 
2. Yardımcı kitaplar 
3. Eğitsel f ilmler 
4. Resim ve fotoğraf lar  
5. Gazeteler ve dergiler 

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Kömür” – Tur kitapları  
  

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM Yerel maden kaynaklarımız hakkında bilgi sahibi 
olmak için zemin hazırlama 

BİLGİLENDİRME Okulda el yapımı posterler sergisi 
 

VERİ TOPLAMA Linyit kömürü kullanımı hakkında bilgi alma 
NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Yerel çevremizdeki kömürle ilgili klasörleri 
toplama 

SÜREÇ 
1 Öğretmenler linyit kömürü hakkında ders hazırlar (kömürün kullanımı, kökeni). 

 

 
          



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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2 Kömür örneklerinin sunumu- tüm duyuların kullanılması. Gruplar halinde çalışma. 
3 Kömür kullanımı hakkında bilgi testi. 
4 İki grup halinde çalışma 

5 Gruplar halinde soruların cevaplarını aramak: karbon oluşumunun işleyişi nedir, kömürün 
yanması için hangi koşulların oluşturulması gerekir. - Gruplar halinde çalışma. 

6 Sergi için tur kitapları yapmak. 
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7 Sergiyi tüm okula gösterme.  

DEĞERLENDİRME 

1 Linyit kömürü hakkında bilgi testi hazırlama 

2 Ziyaret raporu hazırlama  

3 Öz değerlendirme 
           

Katarzyna MURAS  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
  

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu 
  

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu 
  

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 Z< 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Konya İL MEM_TR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – COĞRAFYA  
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Sille Müze) 

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (Öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Konya Anadolu Lisesi   
2 DERS Coğrafya 
3 SINIF / SINIFLAR 9. SINIF 
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Sille Müze  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 09.00 
7 OKULUN ADI Okul bahçesi –12.00 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Gidilecek Müzenin ders içeriği ile direkt/dolaylı 
olarak ilişkilendirme 

2. Ziyaret edilen yerin diğer disiplinlerle ve 
konularla ilişkilendirme 

3. Bölgenin coğraf i, tarihi ve sanatsal özellikler ini 
öğrenme 

4. Sille ve çevresinin yerleşim yeri özellikler ini 
kavratma 

5. Öğrencilerde dönemsel tarih ve coğrafya bilinci 
oluşturma 

6. Türkiye’deki yerleşim türlerini ayırt etme 

7. Coğrafi ve tarihi olarak yerleşim tiplerini ve 
mesken çeşitlerinin bağlı olduğu faktörleri 
kavratma 

8. Doğal unsurları kullanarak renk elde etme ve 
boyama yapabilme yollarını keşfetme  

9. Doğal unsurların sanat için hangi alanlarda 
kullanılabileceğini keşfetme 

10.   Harita kullanarak gerçek alanda matematiksel 
hesaplar yapma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Abdullah Halit BOLAT (Coğrafya öğretmeni) 
Adnan ÖZÜTEMİZ (Tarih öğretmeni) 
Canan TETİK (Görsel Sanatlar öğretmeni) 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 9 – A    DERS / 

KONU 
* Yaşadığımız çevrede doğa ve insan 
yaşamı arasında toprak, iklim, bitki 
örtüsü, doğal afetler, yerleşme, 
nüfus hareketleri, kültürel ve sosyal 
açıdan bağlantıyı kurmak. 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Gidilecek Müzenin ders içeriği ile direkt/dolaylı olarak ilişkilendirme 

2. Ziyaret edilen yerin diğer disiplinlerle ve konularla ilişkilendirme 

3. Bölgenin coğraf i, tarihi ve sanatsal özelliklerini öğrenme 

4. Sille ve çevresinin yerleşim yeri özelliklerini kavratma 

5. Öğrencilerde dönemsel tarih ve coğrafya bilinci oluşturma 

6. Türkiye’deki yerleşim türlerini ayırt etme 

7. Coğrafi ve tarihi olarak yerleşim tiplerini ve mesken çeşitlerinin bağlı olduğu 
faktörleri kavratma 

8. Doğal unsurları kullanarak renk elde etme ve boyama yapabilme yollarını 
keşfetme  

9. Doğal unsurların sanat için hangi alanlarda kullanılabileceğini keşfetme 

10.  Harita kullanarak gerçek alanda matematiksel hesaplar yapma 
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K
A
Z
A
N

IM
LA
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ÖĞRETMENLER:  

1. Okul dışı gezi planlaması organizasyonu yapma becerisi kazanır 

2. Müze ve açık alanda etkileşimli ve interaktif  ders planlaması ve 
organizasyonu yapma becerisi kazanır 

3. Yakın çevrenin coğraf i yapısı, tarihi dokusu, sanat geçmişi ve sanat 
potansiyeli hakkında bilgi sahibi olur 

4. Doğal unsurlardan yararlanma yolları hakkında bilgi sahibi olur  

5. Disiplinler arası ders işleme becerisi kazanımı gelişir. 

ÖĞRENCİLER:  

1. Yerleşim yeri seçilirken dikkat edilecek unsurları ayırt eder 

2. Doğal unsurlardan yararlanma yolları hakkında bilgi sahibi olur  

3. Yakın çevresinin iklim, toprak, bitki örtüsü ve doğal afetleri konusunda bilgi 
sahibi olur  

4. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçlar ı 
açısından değerlendirir 

5. Yakın çevresindeki yerleşimlerin tarihi hakkında bilgi sahibi olur  

6. Tarih bilinci gelişir 

7. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından 
değerlendirir  

8. Müzede görülenlerle ilgili bir sanat çalışması planlaması yapar 

9. Müzede görülenler ile ilgili sanatsal değerlendirme yapma gücü geliştirir 

10.  Doğal unsurların yerleşmelere etkisini sanatsal açıdan değerlendirir 

11.  Doğadan renk ve boya elde edilebilecek doğal unsurları ayırt eder. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Yakın çevresinin, yerleşmeleri ve nüfus hareketleri 
konusunda doğal ve beşerî coğrafi özelliklerini, tarihi ve sanatsal 
gelişimini kavratma 
* ÖZEL: Sille bölgesinde kimler yaşamıştır sorusundan yola 
çıkarak Sille ve çevresinin doğal ve beşerî, tarihi ve sanatsal 
özelliklerini tanıtma 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih, Görsel Sanatlar, Edebiyat 
ve Müzik dersi ile ilişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Soru-cevap 
2. Gözlem yapma 
3. Beyin f ırtınası 
4. Kanıt kullanma  
5. Zamanı algılama 
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6. Tasarım kitabı 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Ders kitabı 
2. Yardımcı kitaplar 
3. Duvar haritası 
4. Resim ve fotoğraf lar  
5. Gazeteler ve dergiler 
6. Nüfus istatistikleri 
7. Yaprak, kayaç ve toprak örnekleri 
8. Kamera 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Eski Köy Maketi Yapımı – Maket Ev Yapımı, Toprak, Yaprak, 
Kayaç, İbadet yerleri albümleri ile sergi kutusu yapımı” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Sille Açık Hava Müzesi ve çevresi yerleşim yeri 
olarak belirlenirken etki eden doğal ve beşeri 
faktörler gözlem yoluyla değerlendirilir 

BİLGİLENDİRME 

1. Coğrafya öğretmeni yörenin yerleşim 
yeri olarak seçilmesinde etkili olan 
doğal ve beşeri faktörler hakkında bilgi 
verir 

2. Tarih öğretmeni yörenin yerleşim tarihi 
ile ilgili bilgi verir  

3. Görsel sanatlar öğretmeni arazideki 
objeleri kullanarak tasarlanabilecek 
detaylar hakkında bilgi verir  
 

VERİ TOPLAMA Öğrencilerin anlatılanları not almaları sağlanır  
NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Araziden taş, toprak, yaprak örnekleri toplama  

SÜREÇ 
1 İstasyonlar 

1.İstasyon- Dere yatağı kaynak tepe noktası (30 dk.) 
1. Disiplinler arası açık alan ders işlenişi kapsamında bölgenin genel doğal ve beşerî 
coğraf i yapısı (toprak, bitki örtüsü, kayaç, meskenler) hakkında bilgi verilir.  
2.Bölgenin önceki jeolojik yapısı tanıtılarak geçirdiği değişimlerin öğrenciler taraf ından 
farkına varılması sağlanır ve iki dönem arasında coğraf i açıdan karşılaştırma yapmaları 
istenir. 
3-Gezi alanına varıldığında öğretmen öğrencilerden; 
              A-Sille yerleşim yerinin doğal ortamını değerlendirmelerini ister. 
              B-Arazide gördükleri toprak, kayaç, bitki örtüsü ve mesken tipleri ile ne tür 
mimari yapıların var olduğunu gözlemlemelerini ister. 
              C-Yerleşmede kullanılan araç ve gereçleri ile bina yapım malzemelerini 
listelemelerini ister. 
              D-Önceki ve daha sonra yapılan meskenler hakkında bilgi vererek tespit edilen 
örnekler hakkında karşılaştırma yapmalarını ister. 
              E- Sille yaşayanların tarihi, sanatsal, sosyolojik ve dini özellikleri hakkında bilgi 
verir 
              F-Sille de geçmişten günümüze genel yaşam tarzı ile ilgili bilgiler verilir. 
              G. Arazide gerçekleşen doğal afetlerin yerleşim yerine etkileri tartışılır. 
 

2 2.İstasyon- Kaya Sığınakları (10 dk.) 
4-Eski yerleşmeler günümüze kadar nasıl şekillenmiştir? Sorusu tartışılarak yerleşme ve 
mesken özellikleri tartışılır. 
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5.Öğrencilerden daha önce hazırlanan kavram haritalarını tamamlamaları istenir ve 
arazide gördükleri toprak, kayaç, bitkilerin adlarını kavram haritasına yerleştirmeleri 
istenir. 

3 3.İstasyon -Şeytan Köprüsü (10 dk.) 
6.Öğrencilerden kâğıtlara Sille yerleşim yerinin krokisini çizmeleri istenir. 
7.Önceden hazırlanan harita kullanılarak arazi hesaplaması yapmaları sağlanır.  

4 4.İstasyon- Dere sol yamaç (20 dk.) 
8.Daha sonra öğrenciler üçerli guruplara ayrılarak gruplardan toprak, kayaç, yaprak 
örnekleri toplamaları, bir gruptan da örnek maket yapımı için fotoğraf çekmeleri istenir. 
9.Daha sonra toplanan örnekler adlandırılır ve kâğıtlara açıklayıcı bilgiler eşliğinde 
yapıştırılarak albüm haline getirilir. 
10.Yapılan çalışmalar hazırlanan ve boyanan sergi kutularında sergilenir; en çok beğenilen 
eser değerlendirilir. 

5 Yapılan gezi sonrasında öğrendiklerini kapsayan Sille yöresi konulu kısa bir hikâye/şiir  
yazmaları istenir. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlama Testi  
2 Söz Dağarcığı Bilgi Testi (Bulmaca)  
3 Hikâye / Şiir oluşturma  
4 Kavram Haritası Tamamlama Testi (Nüfus ve göç konulu) 
5 Sille yerleşim bölgesi ve müzesi ile ilgili değerlendirme testi 

yapılır.  
Abdullah Halit BOLAT  

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
Adnan ÖZÜTEMİZ  

TARİH ÖĞRETMENİ 
Canan TETİK 

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti, hayal gücü, iki boyutlu (desen çalışması), üç boyutlu vb. Hakkında 
kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı – İsteğe bağlı  

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– COĞRAFYA 
  

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Koyunoğlu Müzesi” 

  

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 
arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

3 Müzede veya ziyaret edilecek açık hava gezisinde randevu almak veya önceden bilgi 
vermek 

 

4 Açık hava tarihi alanından veya ziyaret edilecek müzeden müze uzmanlarının sağlanması 
 

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

6 Okul yönetimi adına öğretmen taraf ından 18 yaşın altındaki öğrenciler için velilerden izin 
alınması 

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

8 Ziyaret edilecek müze hakkında veri veya bilgi toplamak, literatür taraması yapmak, 
dönem hakkında anlatılan ilginç hikâyeleri öğrenmek (öğretmen taraf ından) 

 

9 Disiplinler arası bilgilerin paylaşılacağı istasyon noktalarına karar verme ve belirleme; her 
istasyon için faaliyet ve süreleri belirlemek 

 
  

10 Seyahate katılacak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirlemek ve aralarında görev 
paylaşımını planlamak  

 

11 Müzede veya açık hava gezisinde işlenecek dersin yaklaşık beklenen masraf ları için bir 
hesaplama yapmak 

 

12 Müzenin genel olanaklarını önceden bilmek ve gezi planını hazırlamak (tuvalet, otopark, 
kafeterya, molalar için mola vb.) 

 

13 Öğrencilerin müzede veya açık hava gezisinde uymaları gereken kuralları belirlemek ve 
kurmak ve bu kuralları katılımcılara hatırlatmak 

 

14 Müze iç mekân veya açık hava gezisi ziyareti hakkında bilgi verilmesi 
 

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

16 Bu belgeler için etkinlik, çalışma sayfası, ön test ve son test anketleri ve değerlendirme 
ölçekleri hazırlamak 

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

18 Öğrencilerin merakını arttırmak ve yolculuktan önce seferi öğrenmeye motive etmek için 
bir bilgi testinin uygulanması 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Yıldız Girls Anatolian Imam Hatip High School – Konya / 

Turkey  

2 DERS Coğrafya 

3 SINIF / SINIFLAR 9. Sınıf  

4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+40’+30’ 150 dk. 

5 GEZİLECEK MÜZE Koyunoğlu Müze   

6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 09.00 

7 OKULUN ADI Okul bahçesi – 12.30  

8 AMAÇLAR / HEDEFLER / 
KAZANIMLAR OF THE MÜZE VISIT 

AMAÇLAR: 

1. Kültürün ifadesi olan Müzede yer alan Mesken 
çeşitlerini ve meskenlerde kullanılan yapı 
malzemelerini tespit etmek 

2. Kayaç çeşitlerini incelemek 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Havva ERDOĞAN (Coğrafya öğretmeni)  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Yürüyerek  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 9 – A  DERS / 

KONU 
*Mesken Tipleri ve 
*Meskenlerde Kullanılan Yapı 
Malzemeleri  

TARİH  
DERS 
SAATİ 

40’+40’+40’+30’ 
150 dk.  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklama 

2. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirme 

3. İnsan etkinlikleri üzerine doğal çevrenin etkisini açıklama 

4. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri 
açıklama 

5. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklama 

6. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz etme 

7. Tarihi olarak toplumsal açıdan Türkiye’nin konumunu anlama  

8. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından 
değerlendirme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Somut kültürel mirasımız olan meskenlerin yapımına etki eden doğal ve 
beşerî faktörler hakkında bilgi sahibi olur 
 
ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Temel kültür unsuru olan meskenler, bunların yapımında kullanılan kerpiç, 
taş vb. yapı malzemeleri, doğal unsurların beşerî faaliyetlere etkiler i 
hakkında bilgi sahibi olur 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Temel kültür unsuru olan mesken tiplerini etkileyen doğal 
faktörleri kavratmak 
* ÖZEL: Geleneksel meskenlerin şekillenişine etki eden faktörlerin 
farkında olur 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih, Edebiyat, Kimya dersleri ile iş 
birliği 

METOT VE TEKNİKLER  1. Yaratıcı drama (Doğaçlama, Rol yapma) 
2. Grup çalışması  
3. Beyin f ırtınası  
4. Soru-cevap  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Şehrin tarihini açıklayan yazılı kaynaklar  
2. Fotoğraf lar 
3. Yerleşim yeri fotoğraf ları 
4. Geleneksel doğaçlama tiyatro 

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
"Bir zamanlar Anadolu" 
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DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 
GÖZLEM 

Müze bahçesinde yer alan Konya Evini inceleyip, 
gözlemler. 

BİLGİLENDİRME 
Müze rehberi dönem ve bina hakkında bilgiler 
verir. 

VERİ TOPLAMA Koyunoğlu Müzesi tanıtım broşürü dağıtılır. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Müze bahçesinde bulunan evin, farklı taşlarsan 
yapılmış bulunan eserlerin fotoğrafları çekilir. 

SÜREÇ 
1 Müze rehberi ile müzede buluşulur.  

2 Rehber müze ve müzecilik hakkında kısaca bilgi verir. 
3 Rehber taraf ından Koyunoğlu Müzesi tanıtımı yapılır. 
4 Müzenin kuruluşunu sağlayan Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu hakkında bilgi verilir. 

5 Bu turdan sonra merkez noktada müzede görülen ve insanların kendilerini ifade şekillerinden 
biri olan yazı tipleri ile ilgili öğretmen taraf ından beyin f ırtınası ve soru-cevap yöntemi 
kullanılarak müze hakkında kısa sorular sorulur ve tartışılır. “Eski Yazı Teknikleri Kullanma” 
etkinliği müze rehberi eşliğinde uygulanır.  

6 Tanıtımdan sonra rehber eşliğinde müze bahçesindeki ev ve yapı malzemesi incelenir. 
7 Bahçede sergilenen eserler ve yapı taşları tek tek incelenir. 

8 Meskenin dönem özellikleri gezilerek öğrenilir ve orta oyunu temsili izlenir. 

9 Öğretmen taraf ından beyin f ırtınası ve soru cevap yöntemi kullanılarak müze hakkında kısa 
sorular sorulur ve tartışılır. 

10 “Bir Zamanlar Anadolu- (Hacivat-Karagöz)” etkinliği müze rehberi eşliğinde uygulanır. 
A-Öğrencilere Koyunoğlu müzesinin tanıtımı yapılır. 
B-Dönemlere göre meskenlerin gelişimi tanıtılır. 
C-Kaya sığınakları, mağara evler, ilk yerleşmeler, peribacaları evleri, Sümer evleri, Roma 
evleri, Bizans evleri, Selçuklu evleri, Osmanlı evleri ve günümüz evleri tanıtılır. 
D-Meskenler tanıtılırken her bir döneme ait evler ve yerleşmeler karton üzerine basılmış 
resimlerle tanıtılır. 
E-Sonra Koyunoğlu müzesinde yer alan ahşap konak ziyaret edilerek müze rehberi 
eşliğinde bilgi edinilir. 
F-Hacivat ve Karagöz f igürleri hakkında müze rehberinden bilgi alınır. 
G-Dönemin gündelik yaşamı Hacivat Karagöz perdesinde örnek repliklerle tanıtılır. 
H-Öğrencilerden gölge oyununu kendilerinin canlandırmaları istenir. 
I-Anlatılan hangi tarz bir evde yaşamak isterdiniz sorusuna cevap aranır. 
J-İlerde yaşamak istediğiniz yer nasıl olabilir sorusu tartışılır. 
K-Gelişimin insan hayatına etkileri tartışılır. 

11 Müze görevlilerine teşekkür edilerek gezi sonlandırılır. 

DEĞERLENDİRME 

1 Müze fotoğraf ları içinden gezilen müzeyi tanımlama çalışması 
yapılır. 

2 Söz Dağarcığı Bilgi Testi (Bulmaca) 
3 Dönemlere ait evler ve dönemler konusunda eşleştirme 

uygulaması yapılır. 
4 Koyunoğlu Müzesi ile ilgili değerlendirme testi yapılır. 

Havva ERDOĞAN  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta müze ziyareti sırasında kullanılan çalışma sayfalarının cevaplarının okunması ve 

ziyaret esnasındaki gözlem ve duyguların hatırlanması- İsteğe bağlı 

 

2 Müze ziyareti sırasında görülen obje ve objeler hakkında soru cevap şeklinde konuların 
kısa yorumlanması – Zorunlu  

 

3 Müzenin tarihinin, müzenin eserlerinin, müzenin dönem ve özelliklerinin soru-cevap 
yöntemiyle değerlendirilmesi – Zorunlu  

 

4 Müze ziyareti ile ilgili kompozisyon, hikâye, drama ve şiir yazımı, hayal gücü, iki boyutlu 
(kalıp çalışması), üç boyutlu vb. tasarımların üretimi, panel ve sergi çalışmaları – İsteğe 
bağlı   

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini almak için son test anketi 
uygulaması – Zorunlu 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

10 Misafir öğretmen ve öğrencilere sertif ika ve hediye verilmesi – Zorunlu  
 

 

11 Okul resim atölyesinde, resim ve tarih öğretmeni ile iş birliği içinde bir karton veya alçı 
yerleşim alanı modeli yapılması – İsteğe bağlı 

 

12 Gidilen müzenin anlamını ve müze bilincini yansıtmak adına görseller, eserler veya 
reprodüksiyonları ve mümkünse öğrencilerin getireceği eski eşyalarla oluşturulacak müze 
köşesine katkıda bulunulması – Zorunlu  

 

13 Öğrenciler ve ailelerine yönelik online geri bildirim anketi uygulanması – Zorunlu  
 

 

14 Öğrencilerin izlenimlerini, dersle ilgili duygularını ve gelecekteki gezilerle ilgili geri 
bildirimleri toplamak için çevrimiçi bir anket yapılması – Zorunlu  

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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