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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 – TARİH 
 

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

 

 

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 
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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  3. Nikaia-Atina Spor Salonu 
2 DERS  Tarihçe “Antik tiyatroyu tanımak” 
3 SINIF / SINIFLAR 3. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE 45’+45’+45’+45’+45’+15’ 4 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE  Dionysos antik tiyatrosu  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi – 08.00 AM  

7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –14.00 AM  
8 GENEL AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇLAR:  

Öğrencilerin: 

1. Yaşadıkları dünyanın, insan eylemleri 
konularıyla birlikte evrimsel bir sürecin sonucu 
olduğunu anlaması 

2. Geçmişin bilgisi aracılığıyla, bugünü 
anlayabilmek, sorunları hakkında 
düşünebilmek ve geleceklerini sorumlu bir 
şekilde planlayabilmesi 

3. İçinde yaşadıkları topluma karşı kişisel 
sorumluluklarının farkına varması 

4. Bireysel kültürleri ve dünya kültürüne 
katkılarını inceleyerek, bir ölçülülük, hoşgörü 
ve farklılığa saygı ruhu oluşturması 

5. Kendi kültürlerini inceleyerek ulusal ve kültürel 
kimliklerini inşa etmesi 

6. Tarihi kaynakları seçme ve eleştirel olarak 
değerlendirme ihtiyacını fark etmesi. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

TARİH ÖĞRETMENİ 
Coğrafya ÖĞRETMENİ 
Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ  

Okul servisi 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

 
3. SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   3. sınıf   DERS / 

KONU 
*Dionysos antik tiyatrosu 
(Yunanistan'ın en eski antik 
tiyatrosu) 

TARİH  16-10-19 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’ 
+45’+45’+15’ 
4 saat  

 
H

ED
EF

LE
R

 

HEDEFLER: 

1. Dionysos antik tiyatrosunun antik çağlardan günümüze tarihsel seyrini, daha geniş 
dünya tarihine göndermeler yaparak öğrencilere tanıtmak. 

2. Analitik ve sentetik yetenek geliştirmek 
3. Öğrencileri yer ve antik drama ile ilgili özel kelime dağarcığına kademeli olarak 

alıştırmak 
4. Tiyatronun tüm yönlerinin (politik, ekonomik, kültürel, dini, vb.) çalışılmasını 

gerektiren antik toplum için tiyatronun rolünü anlama  
5. Zamanın anlamını ve nasıl ölçüleceğini anlamak ve olayları tarihsel dönemlere 

bölmek 
6. Antik dramanın doğuşunun nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek  
7. Farklı tarihsel dönemlerin performanslarını karşılaştırmak, benzerlikleri ve 

farklılıkları belirlemek 
8. Antik tiyatronun doğuşu olgusunu analiz etmek ve Klasik dönemin tarihi, politik ve 

kültürel öğeleri arasındaki ilişkileri belirlemek 
9. Antik tiyatro ile ilgili tarihsel tanıklıklarda, olguları, nedenleri, görüşleri vb. ayırt 

etme yeteneği kazanmak 
10. Toplumu tanıma ve anlamada bir faktör olarak geçmişin araştırılmasına karşı 

olumlu bir tutum geliştirmek 
11. Yunan Dramasının dünya kültürüne katkısını fark etmek 
12. Antik tiyatronun mimarisini, dekorasyonunu, manzarasını tanımak (Sanat) 
13. İnşa edilecek antik tiyatro için belirli bir coğraf i konumun seçilmesinin nedenlerini 

bulma ve ayrıca tiyatro ile arasında nasıl bağlantı olduğunu bulmak (Coğrafya)  
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ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. Farklı branşlardan öğretmenler ile iş birliği becerileri geliştirme  

2. Disiplinler arası dış mekân ders planları organize etme becerilerini geliştirme  

3. Öğrencilerin ilgisini çekecek öğrenme etkinlikleri oluşturma ve uygulama 

 ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Tarihi bilgiyi araştırma ve değerlendirme sürecine aşına olma  

2. Mekânı bir bilgi kaynağı olarak gözlemlemeye aşina olma  

3. Birincil kaynaklara ulaşma ve arkeolojik bir alanda tarihi öğeleri yorumlamak için 

gerekli bilgileri alma  

4. Birincil kaynaklara dayalı tahmin yürütme ve sonuç çıkarma  

5. Eylemin içinde bulundukları çevrenin özel durumlarına bağlı olduğu anlama  

6. Yeni teknolojileri kullanma  
7. Etkili parametreler kullanarak sorular sorma ve use cross-reference information. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Antik Dionysus tiyatrosu tarihi. 
* ÖZEL: Antik tiyatronun yeri, Drama tarihi, Atina tarihi  
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanatlar (mimari, antik 
müzik ve dans) – Mitoloji – Politika ile ilişki kurma  

METOT VE TEKNİKLER  The scenario is theoretically based on Piaget, Bruner, and Vygotsky's 
rebuilt approach (building knowledge step by step, through creative 
activities of students themselves, discovery, and İşbirlikçi öğrenme 

 
1. Sorgulamaya dayalı öğrenme (öğrenciler belirli önerileri izlerler ve 

açıklayıcı, işbirlikçi etkinliklere dahil olurlar.)  
2. Disiplinler arası yer temelli öğrenme 
3. Doğrudan gözlem  
4. BIT kullanarak deneyimsel öğrenme  
5. İşbirlikçi öğrenme 
6. Farklılaştırılmış öğrenme  
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Arkeolojik alanın haritası 
4. Yönergeler 
5. Not defteri 
 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

Sorgu 
Gözlem 
Tanıtım 
Yorumlama 
Karşılaştırma 
Yaratıcı düşünme. 
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DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 
GÖZLEM Öğrenciler antik tiyatroyu gözlemleyecek ve bu 

yerin bölümlerini tanımlayacaklar  

BİLGİLENDİRME 

Tarih öğretmenleri antik tiyatro ile ilgili 
öğrencilere bilgi vereceklekler ve öğrenciler 
bütün bu bilgileri çalışma kâğıtlarında yer alan 
soruları cevaplama ve etkinlikleri doldurmak için 
kullanacaklar  

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler fotoğraf çekerler ve eğitsel gezi 
sonrası etkinlikleri gerçekleştirmede 
kullanacakları notları tutarlar.  

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 

 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 

Konuyla ilk teması kurmak için öğretmen SINIF'te sorular soruyor ve ardından konuyu 
araştırmak için bir münazara yapıyor. 
Öğrencilerin önceden var olan bilgileri. Önerilen sorular: 
‒ Hiç antik Yunan tiyatrosunun bir performansına katıldınız mı? 
‒ Hangi projeyi gördünüz? 
‒ Sizi ne etkiledi? 
‒ Bu eserler ile çağdaş tiyatro arasındaki farklar nelerdir? 
‒ Oyuncular nasıldı? 
‒ Hangi tiyatroda izlediniz? 
Ardından antik Yunan tiyatrolarının haritasını ziyaret edip aşağıdaki konuları tartışıyoruz: 
- Hangisi Yunanistan'a ait? 
- O zaman Yunan toprakları neydi? 
− Yunan mekanının tiyatrolarından hangileri en iyi korunmuştur? 
Programla neredeyse mümkün olduğunca çok sayıda tiyatroyu ziyaret ediyoruz. 

Google Earth'te gezinme.  
2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 

Bilgisayar Laboratuarı'nda bir antik tiyatronun kat planı ile bir sunum tasarlıyoruz ve 
Standlar, Standlar, Teraziler, koltuk sırası hakkında bilgi alıyoruz. British Müze (tur 
İnternette bulunabilir) ve listeyi tiyatronun bölümleriyle (Sahne) ve tiyatroyla ilgili diğer 
kelimelerle (makine veya askıya alma, dans) doldurun. 
Bu nedenle Antigone'nin aynı adlı Sofokles trajedisinden İsmeni'ye iki kez söylediği ilk 
sözlerdir. N. Panagiotopoulos'un çeviri performansından birincisi ve M. Volanakis'in 
performansından çeviriye ikincisi. Aynı zamanda iki metni karşılaştırır, benzerlikleri ve 
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farklılıkları tartışırız. Ayrıca iki performans arasındaki diğer farklılıkları da tartışıyoruz 
(yönetmenlik, setler, kostümler, müzik vb.). Son olarak, arkeolojik alanımızı ziyaret 
etmek için uygun davranışı tartıştıktan sonra davranış kurallarını yazıyoruz ve bunlara 
uyulması konusunda anlaşıyoruz. Festival Epidaurus web sitesinde ve ayrıca bazı 
öğrencilerin f ikirleriyle faydalı tavsiyeler bulabiliriz. 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
          Dionysos antik tiyatrosunu geziyoruz ve nerede oturacağımızı buluyoruz, tiyatronun 
bölümlerini tanıyoruz ve yazdığımız kelimelerin günümüzde aynı mı yoksa farklı anlamlarda mı 
kullanıldığını tartışıyoruz. 
Setimizin son adımı, prosedürel teatral oyunları dramatize etmektir. İlk olarak, rollerin ne 
olacağını bulmalıyız. Bu yüzden Yunan kültürünün web sitesini ziyaret ediyoruz. "Dramatik 
yarışma" alt bölümünden ihtiyacımız olan bilgileri alacağız. 
Oyunlar komedi olacaksa buradan bilgi alabiliriz. Katılacağımız maçlara karar verdikten sonra 
öğrenciler SÜREÇ'in adımlarını kaydederler. Böylece, öğrenciler roller hakkında bilgi edinirler, 
onları gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgileri roller hakkında bulacağız. Kolaylaştırmak için 
sorabileceğimiz sorular şunlardır: 
− Katılacak şairleri kim seçiyor? 
− Hangi şehirden, hangi eserlerle kaç şair yarışacak? 
− Hangi şehirden ve kaç sponsor olacak? 
- Yargıçlar kaç kişi olacak? 
Sonunda bulabileceğimiz roller şunlar olacaktır: 
− Başvuranlar arasından şair seçecek bir lord 
− Üç şair (şairler öğrenci grupları da olabilir) 
- Üç sponsor 
- On yargıç 
− İzleyici (öğrencilerin geri kalanı) 

DEĞERLENDİRME 

1 Ziyaretle ilgili öz değerlendirme testi  

2 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

3 Kahoot bilgi yarışması 

                                                                                                                Magdalini VLAMI 
                                                                                                                       TARİH 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 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, 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 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 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 

 

17 Antik tiyatronun maskelerine gönderme yapan maske üretimi 
 

18 Tiyatro terimlerine dayalı kısa bir kelime hazinesi oluşturma 
 

 

19 “Antik bir tiyatroyu benimseyin” adlı antik tiyatrolarla ilgili bir eğitim programına katılmak  
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
  

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Yunan Tarihi ve Messiniyen Diyeti” 

 

 

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. Nikaia-Atina Spor Salonu 
2 DERS Tarih “Yunan Tarihi ve Messiniyen Diyeti” (Akdeniz 

Diyeti ile eşanlamlı) 
3 SINIF / SINIFLAR 1. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’ 3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Messiniyen Diyet Müzesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.30 AM  

7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –13.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER   AMAÇLAR:  

Öğrenciler: 

1. Yaşadıkları dünyanın, insan eylemleri 
konularıyla birlikte evrimsel bir sürecin sonucu 
olduğunu anlamak 

2. Geçmişin bilgisi aracılığıyla, bugünü 
anlayabilmek, sorunları hakkında düşünebilmek 
ve geleceklerini sorumlu bir şekilde 
planlayabilmek 

3. İçinde yaşadıkları topluma karşı kişisel 
sorumluluklarının farkına varır. 

4. Bireysel kültürleri ve dünya kültürüne katkılarını 
inceleyerek, bir ölçülülük, hoşgörü ve farklılığa 
saygı ruhu oluşturmak. 

5. Kendi kültürlerini inceleyerek kültürel 
kimliklerini inşa etmek. 

6. Tarihi kaynakları seçme ve eleştirel olarak 
değerlendirme ihtiyacını fark etmek. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

TARİH ÖĞRETMENİ 
Coğrafya ÖĞRETMENİ 
Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Okul servisi 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

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

KONU 
* Yunan Tarihi ve Akdeniz Diyeti TARİH  20-02-20 

DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’ 
+45’  
3 saat   

 
H

ED
EF

LE
R

 

HEDEFLER: 

1. Antik çağlardan günümüze Akdeniz diyetinin tarihsel seyrini öğrencilere 
tanıtmak. 

2. Analitik ve sentetik yeteneği geliştirmek. 
3. Öğrencilere Tarih ve beslenme unsurları ile ilgili özel kelime dağarcığını 

kademeli olarak tanıtmak. 
4. Eski toplum için beslenme ve diyetin rolünü anlamanın, onun tüm yönlerinin 

incelenmesini gerektirdiğini anlamak. (Ekonomik, kültürel, dini vb.) 
5. Messiniyen diyetinin nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek. 
6. Eski beslenme, gerçekler, nedenler, görüşler vb. ile ilgili tarihsel tanıklıklarda 

ayırt etme yeteneği kazanmak. 
7. Toplumu anlamanın bir unsuru olarak geçmişin araştırılmasına karşı olumlu bir 

tutum geliştirmek. 
8. Yunan topraklarının Messiniyen Diyetinin belirli gıdalarının üretimiyle nasıl 

bağlantılı olduğunu anlamak. (Coğrafya) 
9. Akdeniz Diyetinin dünya kültürüne katkısını kavramak. 

10. Tarih dersinin içeriği ile antik tiyatronun doğrudan/dolaylı bağlantısının olması. 
11. Farklı tarihsel dönemlere ait Akdeniz Diyeti ile ilgili sanat eserlerini 

karşılaştırabilme, benzerlik ve farklılıklarını belirleyebilme. (Sanat) 
12. Klasik dönemin beslenmeyle ilgili tarihsel, politik ve kültürel öğeleri arasındaki 

ilişkileri tespit etmek ve farklı sanat örneklerini incelemek. (Sanat) 
13. Coğrafi konum ile insanların beslenme konusunda yaptıkları seçimler arasındaki 

bağlantıyı bulmak. (Coğrafya) 
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ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. Farklı branşlardan öğretmenler ile iş birliği becerilerini geliştirme.  

2. Disiplinler arası dış mekân ders planları organize etme becerilerini geliştirme.  

3. Öğrencilerin ilgisini çekecek öğrenme etkinlikleri oluşturma ve uygulama.  

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Tarihi bir bilgiyi araştırma ve değerlendirme sürecine aşina olma.  

2. Mekânı bir bilgi kaynağı gibi görerek gözlem yapmaya aşina olma.  

3. Birincil kaynaklara ulaşma ve bir arkeolojik alanda tarihi öğeleri yorumlamak için 

içinden gerekli bilgileri alma.  

4. Ekonomi ve toplumun gelişmesi için Akdeniz ürünlerinin önemini kavrama 

(Coğrafya, Sanat). 

5. Birincil kaynaklara dayalı tahmin yürütme ve sonuç çıkarma. 

6. İçinde bulundukları çevrenin özel durumlarına bağlı eylemleri anlama.  

7. Yeni teknolojileri kullanma.  

8. Etkili parametreler kullanarak sorular sorma ve cross-reference information. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Messiniyen/Akdeniz diyetleri tarihi.  
* ÖZEL: Akdeniz’deki yerler ve bitkiler.  
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanatlar (Mimari, boyama, 
heykeltraş) – Mitoloji – Ekonomi.  

METOT VE TEKNİKLER  Senaryo teorik olarak Piaget, Bruner ve Vygotsky'nin yeniden inşa 
yaklaşımına (öğrencilerin kendilerinin yaratıcı etkinlikleri, keşif  ve İşbirlikçi 
öğrenme yoluyla bilgiyi adım adım inşa etme) dayanmaktadır. 
 

1. Sorgulamaya dayalı öğrenme (öğrenciler belirli önerileri izlerler ve 
açıklayıcı, iş birlikçi etkinliklere dahil olurlar)  

2. Disiplinler arası yer temelli öğrenme 
3. Doğrudan gözlem  
4. BIT kullanarak deneyimsel öğrenme  
5. İşbirlikçi öğrenme 
6. Farklılaştırılmış öğrenme  

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Müzenin haritası 
4. Yönergeler 
5. Not defteri 

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
Sorgu 
Gözlem 
Tanıtım 
Yorumlama 
Karşılaştırma 
Yaratıcı düşünme. 
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DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 
GÖZLEM 

Öğrencilere harita uygulaması Öğrencilere 
verilen haritayı takip ederek seçilen ilgi 
noktalarını yerinde gözlemler ve ilgili bilgiler i 
paylaşır. 

BİLGİLENDİRME 

- Tarih bölümü Messina, Messinia'nın 
tarihi yeri ve zaman içindeki değişimi 
hakkında kısa bilgiler verir. 

- Müzenin içini gezen Resim ÖĞRETMENİ, 
Akdeniz beslenmesinin unsurlarını 
betimleyen sanat eserleri hakkında 
öğrencileri bilgilendirir. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler gerekli notları alırlar ve müze 
gezisinden sonra eğitsel görevlerini 
gerçekleştirmede kullanacakları fotoğraf ları 
çekerler.  

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 

Konuyla ilk teması kurmak için öğretmen SINIF'te sorular soruyor ve ardından öğrencilerin 
önceden var olan bilgilerini araştırmak için bir münazara yapıyoruz. 
  Önerilen sorular: 
‒ Messiniyen/Akdeniz diyeti hakkında ne tür bilgilere sahipsiniz? 
‒ Hangi ürünleri biliyorsunuz? 
‒ Sizi ne etkiledi? 
‒ Akdeniz diyeti ile çağdaş beslenme arasındaki farklar nelerdir? 
 
Ardından Yunan topraklarının haritasını ziyaret ederek aşağıdaki konuları tartışıyoruz: 
− Akdeniz ülkelerinde hangi ürünler yetiştirilmektedir? 

- Akdeniz Diyetindeki ana besinler nelerdir? 
2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 

Bilgisayar Laboratuarı'nda Messenia ülkesi, ilçenin coğrafyası, iklimi hakkında bir sunum 
tasarlıyor ve orada üretilen ürünler hakkında bilgi alıyoruz. 
Daha sonra antik çağlardan günümüze kadar ürünlerin ekonomi, ticaret ve uygarlık için 
önemini tartışıyoruz. 
Ayrıca Messinian Diyeti ve ürünleriyle ilgili özel kelimeleri de fark ediyoruz. 
  Son olarak müzemizin ziyareti için uygun davranışı tartıştıktan sonra davranış kurallarını 
yazar ve bunlara uyulması konusunda hemfikir oluruz. 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
Messinian Diyeti müzesini ziyaret ediyoruz ve ürünler ve bunların yetiştirme yöntemleri hakkında 
tüm bilgileri öğreniyoruz. Öğrenciler, besin değerleri, popüler yemek tarif leri, geleneksel pişirme 
kapları ve bunların yanı sıra pişirme ve saklama yöntemleri hakkında notlar tutarlar. 

   DEĞERLENDİRME  

1 Ziyaretle ilgili öz değerlendirme testi  

2 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

3 Kahoot bilgi yarışması 

                                                                                                                Magdalini 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. tasarımları n 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 

 

17 Antik tiyatronun maskelerine gönderme yapan maske üretimi 
 

18 Beslenme terimlerine dayalı kısa bir kelime hazinesi oluşturma 
 

19 Öğrencilere uygun bir Akdeniz diyet planı oluşturma 
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REGIONAL DIRECOTATE_GR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (The Castle Town of Ionnina) 

 

 

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.) 

 



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

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 5. Gymnasium of Ioannina 
2 DERS Tarih “Hadi Yanya Kalesinin tarihi dönemlerini 

keşfedelim”  
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 

4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Yanya Kalesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 10.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –14.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Kale kasabasının Tarihini ve yerel kültürel 
mirasın bir bölümünü keşfetmek 

2. Yanya kalesinin önemli anıtlarını daha önce 
öğretilmiş olan tarihi olaylarla ilişkilendirmek 

3. Toplumların evrimsel seyrini anlamak 

4. Tarih'i öğrencilere yaşatmak ve geçtiği çağda 
onlara yaşatmak. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

TARİH ÖĞRETMENİ 
Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

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

KONU 
*Yanya Kalesi kasabasında 
Osmanlı İmparatorluğu ve 
Müslüman kültürünün izleri  

TARİH  05.02.2020 
DERS 
SAATİ  

240’  
4 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. Osmanlı yönetiminin Yunan toplumunun çeşitli yönleri üzerindeki etkisini öğrenmek 

4. Öğrencileri Osmanlı İmparatorluğu döneminde yerel Tarih'i keşfetmeye zorlamak 

5. Osmanlı Dönemi Müslüman Mimarisini ve “inşa sanatını” tanımak (Sanat) 

6. İnşa edilecek kale kasabası için belirli bir coğraf i konumun seçilmesinin nedenlerini 
araştırmak (Coğrafya) 

7. Dönemin jeof izik kabartması hakkında bilgi aramak (Coğrafya) 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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Öğretmenler için:  

1. Öğrencilerin katılımını artıran disiplinler arası, katılımcı, açık hava öğrenme 
etkinliklerini yapılandırır ve yönlendirme becerilerini geliştirir. 

Öğrenciler için: 

2. Kalenin içinde bulunan osmanlı anıtlarını keşfeder 

3. Osmanlı binalarının inşası sırasındaki tarihi bağlamı keşfedin, anıtları belirli tarihi 
şahsiyetlerle ve osmanlı işgali sırasında bölgede meydana gelen tarihi olaylarla 
ilişkilendirir 

4. Birçoğu şu anda müze olan anıtların evrimsel yolunu görür 

5. Tarihsel düşünceyi ve tarihsel farkındalığı geliştirir 

6. Sorgu, gözlem, tanıtım, yorumlama, yarar ve yaratıcı düşünme becerilerini 
geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Osmanlı İşgali Döneminde Yerel Tarih. 
* ÖZEL: Yanya'nın kale kasabasında Müslüman kültürünün izleri. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanat – Tarih – Mimarlık ile 
İlişkilendirme. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Sorgulamaya dayalı öğrenme 
2. Disiplinler arası yer temelli öğrenme 
3. Doğrudan gözlem  
4. Deneyimsel öğrenme 
5. İşbirlikçi öğrenme 
6. Farklılaştırılmış öğrenme  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Kale haritaları 
4. Anıtların yakınındaki tanımlayıcı işaretler 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Grup etkinliği (şehir plancıları-mimarlar, tarihçiler-coğrafyacılar, 
araştırmacı-rehberler, fotoğrafçılar) 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Tarihçiler-coğrafyacılar grubu taraf ından verilen 
haritayı takip eden öğrenciler, seçilen ilgi çekici 
noktaları (POI'ler) yerinde gözlemler ve ilgili 
bilgileri paylaşırlar. 

BİLGİLENDİRME 

- Tarih Tarih beynigives, Bizans 
döneminde kale kasabası ve Osmanlı 
egemenliğinde geçirdiği değişimler 
hakkında kısa bilgiler. 

- Resim ÖĞRETMENİ, kalenin 
camilerinden birinin içini gezerek, 
özellikle dini yapılarda Müslüman sanatı 
ve mimarisi hakkında öğrenciler i 
bilgilendirir. 

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler, eğitim sonrası gezi etkinlikler ini 
gerçekleştirmek için kullanacakları fotoğraf lar 
ve notlar tutarlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 
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SÜREÇ 

1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 
A. Öğrenciler çalışma gruplarına ayrılır ve öğretmen rolleri belirler: şehir plancılar ı-
mimarlar, tarihçiler-coğrafyacılar, araştırmacı-rehberler, fotoğrafçılar. 
B. Öğrenciler kale kasabası hakkında kısa bir video izlerler. 
https://www.youtube.com/watch?v=ccB0uOGVVmA&ab_channel=Kilometre  Taşları 
Yanya Kalesi 
C. Öğrenciler isimsiz bir anketi cevaplarlar (ön test). 
D. Gruplar halinde çalışan öğrenciler, Tarih Bölümü'nün önerdiği İnternet sitelerinde kale-
kasaba hakkında bilgi ararlar. 

2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 
Bilgisayar Laboratuarı'nda öğrenciler, çalışma yaprağı sorularını takip ederek Tarih 
departmanının önerdiği web sitelerinden bilgi ararlar: 
- 1. grup şehir plancıları-mimarlar, kale surları, kalenin ana kapısı, sur duvarları içinde 
bulunan iki kale, geleneksel konut ve sokakların özellikleri hakkında bilgi bulur. 
-2. grup tarihçi-coğrafyacı kale haritasını bulur, yazdırır ve Müslüman yapılarının yerini 
saptar. 
- 3. grup araştırmacı-rehberlerin her bir üyesi, fotoğrafçılar grubunun yardımıyla, Osmanlı 
anıtlarıyla ilgili iki ilgi alanını “kabul eder” ve bunlar hakkında bilgi bulur. 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
A. Öğrenciler dijital kaynaklardan edindikleri bilgileri paylaşırlar ve Osmanlı işgali 
döneminde kalenin Tarihi'ni keşfederler. 
B. Tarihçiler-coğrafyacılar grubu haritaları dağıtır ve SINIF arkadaşlarına eğitim gezisinin 
ilgi çekici noktalarına (POI'ler) rehberlik eder. 
C. Şehir plancıları-mimarlar grubu, SINIF arkadaşlarını surların özellikleri, kalenin ana 
kapısı, iç kaleler, geleneksel konutlar ve sokaklar hakkında bilgilendirir. 
D. Araştırmacı-rehber grubu, tur boyunca gördükleri Müslüman tarihi yapılar hakkındaki 
bilgilerini paylaşırlar. 

           E. Fotoğrafçılar, POI'lerin ve anıtların fotoğraf larını çeker. 

   DEĞERLENDİRME  

1 Öğretmen, cevapları karşılaştırmak ve eylemi değerlendirmek için 
kaleden önce öğrencilere verilen anketin aynısını verir (Son test) 

2 Bir hikâye oluşturma 

3 Bilgi yarışması 

Chara NIKOLOU  
TARİH ÖĞRETMENİ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccB0uOGVVmA&ab_channel=Kilometre
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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   

- Öğrenciler, eğitim turu hakkında kısa yorumlar içeren bir dijital fotoğraf kitabı 
oluşturur. 

- Öğrenciler aşağıdaki hikâyeyi kendi yorumlarıyla tamamlarlar. Bu tür yaratıcı 
yazma, öğrencilerin hayal güçlerini keşfetmelerine ve f ikirlerini yapılandırmalarına 
izin verdi. 

Anne babasından ilk ayrılışı değildi ve o sadece on yaşındaydı. Birkaç dakika boyunca, 
büyük kemerli kapıdan geçen insanları ve onların yüksek kale duvarlarının arkasında karşı 
karşıya olduklarını gözlemledi. Anne babasına sokağın diğer tarafına gideceğini haber 
vererek kalenin girişine yaklaşmış ve oraya bakarak adımlarını zorlamış… 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

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

- Eğitim gezisinin bilgi çıktılarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için uygularız. 

 

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 – TARİH 
 

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

 

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 Tarih “Epirusun Gümüşçülük Tarihine Kısa Bir 

Yolculuk” 
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’ 

3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Yanya Gümüşcülük Müzesi   
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 10.00 AM  

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

 
 

19. yüzyıl gelinlik kemer tokası  

 

 

AMAÇLAR: 

1. To Öğrencileri bir Tematik teknolojik 
müzesi ve sergileriyle tanıştırmak 

2. Müze ziyaretini öğrenciler için keyif li ve 
katılımcı bir deneyime dönüştürmek 

3. Öğrencileri görsel okuryazarlıklarını, 
eleştirel düşünmelerini ve yaratıcılıklarını 
geliştirmeye ve müze sergileriyle 
bağlantılı tarihi, kültürel ve sosyal 
gerçekleri keşfetmeye teşvik etmek 

4. Kültürel mirasımızın önemini ve değerini 
anlamak 

5. Yöresel halk sanatı hakkında bilgi sahibi 
olmak, yerel ustaları ve genel olarak 
yerel sanatı ve Tarih'i tanımak. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

TARİH ÖĞRETMENİ 
Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

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

KONU 
*Yerel Tarih 
* Epirote gümüş işçiliğinin tarihi 

TARİH  17.12.2019 
DERS 
SAATİ  

45’ + 45’ + 45’+ 
45’ 
3 saat  
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HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriği ile doğrudan/dolaylı bağlantısının olması 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirmek 

3. Öğrencilerin gümüşçülüğü ve yüzyıllar boyunca geçirdiği evrimi inceleyerek daha 
geniş tarihsel, sosyal ve ekonomik çevreyi anlamalarını sağlamak 

4. Gümüş objelere şekil verme ve süslemede geleneksel teknikleri keşfetmek (Görsel 
Sanatlar) 

5. Nihai ürünün oluşturulması için gerekli olan her bir tekniğin farklı aşamalarını 
öğrenmek (Görsel Sanatlar) 

6. Öğrencilerin, Avrupa ve Balkanlar'daki gümüş madenlerini, sanatsal gümüş işleme 
merkezlerini, Yunanistan içindeki ve dışındaki gümüş eşya satış ve alım noktalarını 
müzede bulunan interaktif  harita üzerinde bulmalarını sağlamak (Coğrafya) 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Öğrencilerin aktif  öğrenmelerini teşvik etmek ve desteklemek için informal eğitim 
faaliyetleri ve stratejilerini uygulayabilecektir. 
 
ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Yöre halk sanatı hakkında konuşabilecek, yerel sanatkarları ve genel olarak yerel 
sanat ve Tarih'i tanıyabilecektir. 

2. Bölgenin kültürel kimliğinin şekillenmesinde gümüşçülüğün rolünün farkında 
olacaktır. 

3. Epirote kuyumculuğunun doğasını, sanayi öncesi dönemde gümüşün işleyiş 
tekniklerini, gümüş işlemeciliği ile ilgilenen toplumu ve bu değerli nesnelerin 
yaratıcılarını keşfedin. 

4. Deneyimsel Öğrenme ile öğrencilerin yaratıcılık, iletişim, takım çalışması ve 
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: 18. yüzyıldan 20. yüzyıla yerel Tarih. 
* ÖZEL: Epir bölgesindeki gümüş işçiliğinin tarihi. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanat – Tarih – Yeni teknolojiler 
ile ilişkilendirme.  

METOT VE TEKNİKLER  1. Kendi kendini motive edici öğrenme  
2. Doğrudan gözlem  
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3. Deneyimsel öğrenme 
4. İşbirlikçi öğrenme 
5. Farklılaştırılmış öğrenme 
6. Sergileri fotoğraf lamak 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Çalışma kâğıtları  
2. Kamera  
3. Kısa belgeseller 
4. Etkileşimli harita 
5. Etkileşimli keşif  oyunu  
6. Dijital uygulamalar (gözlem, hafıza ve yaratıcılık oyunları) 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Grup etkinliği (tarihçiler grubu, zanaatkarlar grubu, tüccarlar 
grubu, müşteri grubu)" 
“Dağıtım çalışmaları” 
“Sergileri, belgeselleri, gümüşçü tezgahlarını izlemek ve duvar 
didaktik panellerini ve sergi etiketlerini okumak” 
“Çalışma kâğıtlarını doldurmak” 
“Yeni bilgileri paylaşmak için grup tartışması” 
“Müzenin sunduğu yaratıcılık oyununu kullanarak kendi gümüş 
objesini dijital olarak yaratmak ve basmak” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
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GÖZLEM Öğrenciler sergileri gözlemler ve işçiliğe, yapım 
süresine ve kullanımlarına göre sınıf landırır. 

BİLGİLENDİRME 

- Tarih öğretmeni bir tematik müzesinin 
işlevi ve rolü hakkında bilgi verir. 
Gümüşçülüğün gelişmesi sırasında 
bölgedeki en önemli tarihi olaylar 
hakkında da bilgi verir. 

- Görsel sanatlar öğretmeni, müze 
sergilerinin sanatsal değeri ve bunları 
oluşturmak için kullanılan teknikler 
hakkında bilgi verir. 

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler, eğitim sonrası gezi etkinlikler ini 
gerçekleştirmek için kullanacakları fotoğraf lar 
ve notlar tutarlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etkinlikleri: 

A. TEMATİK müzesinin işlevi ve rolü hakkında SINIF'te tartışma. 
B. Öğrenciler, Yanya Gümüşçülük Müzesi hakkında kısa bir video izlerler. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR6jt56vGrY  
Silversmithing Müze, Yanya – PP'lerin portföyü 
C. Öğrenciler Gümüşçülük Müzesi ve yerel halk sanatı hakkında kısa bir anketi cevaplarlar 
(Ön test). 
D. Öğrenciler çalışma grupları oluşturur ve öğretmen rolleri belirler (tarihçiler grubu, 
zanaatkarlar grubu, tüccarlar grubu, müşteri grubu). 

2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 
A. Çalışma çalışmaları dağıtılır. 
B. Öğrenciler sergileri, belgeselleri, gümüşçü tezgahlarını izler ve duvar didaktik 
panellerini ve sergi etiketlerini okurlar. 

3 3. During the Müze visit, students explore the Müze and: 
A. Tarihçiler (1. grup), Epirote Gümüşçülüğünün ana aşamaları ve daha geniş bölgedeki 
sosyo-politik durum hakkında notlar tutar. 
B. Esnaf (2. grup) gümüş objeler yapmak için kullanılan farklı teknikleri keşfeder. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR6jt56vGrY
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C. Tüccarlar (3. grup) ticaretin durumunu ve Epirote Gümüşçülüğün en önemli 
merkezlerini araştırır. 
D. Müşteri (4. grup) müşterileri ve sosyal statülerini araştırır. Ayrıca gümüş kreasyonların 
dört ana kategorisini de bulurlar: dekoratif  silahlar, gelinlik ve geleneksel kostümler için 
gümüş süs eşyaları, faydacı ve dekoratif  burjuva gümüş eşyalar ve ayinle ilgili kaplar. 

4 Öğrenciler çalışmayı tamamlar ve edindikleri bilgileri paylaşırlar. 
5 Müzede bulunan dijital bir uygulamayı kullanarak gümüş bir nesne oluşturup basıyorlar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Öğretmen, cevapları karşılaştırmak ve eylemi değerlendirmek için 
Müzeyi ziyaret etmeden önce öğrencilere verilen anketin aynısını 
verir. (Son test). 

2 Öğrenciler ziyaret hakkında bir hikâye yaparlar. 

3 Her grup, etkilendikleri bir eseri fotoğraf lıyor ve onu yorumlayan 
diğerlerine sunuyor. 

4 Öğrenciler, yeni edindikleri bilgileri kontrol etmek için etkileşimli bir 
keşif  oyunu oynarlar. 

Chara NIKOLOU 
TARİH 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   

- Öğrenciler bir hikâye yazdı. Yaratıcı bir yazı, öğrencilerin hayal güçlerini 
keşfetmelerine ve f ikirlerini yapılandırmalarına izin verdi. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
- Öğrenciler “picassa” kullanarak bir fotoğraf lı yapboz oluşturdular, bunu basılı 

postere dönüştürdüler ve okulun müze köşesine koydular. 

 

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

- Müze gezisinin bilgi sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için uyguladık. 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
- Öğrenciler bir zaman çizelgesi oluşturdular ve Epirote gümüşçülüğünün Tarihi ile 

ilgili en önemli olayları işaretlediler. Bu, müzede görülen sergilerle ilgili tarihi 
olayları rapor etmemizi sağladı. 

 

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 öğrencilerimiz Görsel Sanatlar ÖĞRETMENİ 

rehberliğinde kartpostallar oluşturdular. 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu  
- Öğrenciler, Tarih Müdürlüğü ile iş birliği içinde müze ziyareti ile ilgili fotoğraf seçip 

bir video hazırlarlar. Video okulun web sitesine yüklendi. 
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Its Kale Citadel 

 

 

Its Kale Citadel’in ana kapısı  
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DPRDNM_SL 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
 

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

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gidişin TARİH'ini 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 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI OŠ Grm 
2 LESSON Tarih  
3 SINIF / SINIFLAR 5. sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Novo Mesto – Glavni Trg 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.30 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –13.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Açık hava ziyareti ve ders içeriğini okulda 
tartışılan konulara bağlama 

2. Bu coğraf i bölgede yaşayan farklı insan ve 
kültürleri ve ekonomik gelişimlerini öğrenmek 
(Coğrafya) 

3. Zaman ve mesafeleri ölçmek ve hesaplamak 
(Matematik) 

4. İnsan Tarihinin farklı zaman dilimlerini ve Novo 
Mesto'nun (Tarih) zengin arkeolojik Tarih'ini 
öğrenmek 

5. Novo Mesto Tarihi ve Dolenjska bölgesinin 
daha iyi anlaşılması 

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 TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 5. sınıf      DERS / 

KONU 
*Evolution of Glavni Trg TARİH   

DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Bir zaman çizelgesinin görsel temsili ile daha iyi bir zaman anlayışına/algısına 
sahip olmak 

2. Novo Mesto'da belirli bir olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini 
anlayabilmek ve kendi gözleriyle görebilmek 

3. Novo Mesto şehrinin hafızada tutulmasına yardımcı olacak bir zaman çizelgesi 
oluşturmanın uygulamalı yönü ile aktif  rol almak 

4. Glavni Trg'nin farklı tarihsel dönemlere ait unsurlarını tanımlayabilme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. İŞLEYİŞ öğretiminde yeni yöntem/teknikleri uygulayacaktır. 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Novo Mesto'nun geçmişini daha iyi anlayacak. 

2. Bir zaman çizelgesinin görsel temsili ile daha iyi bir zaman 
anlayışına/algısına sahip olacak. 

3. Novo Mesto'daki belirli olayların nerede ve ne zaman meydana geldiğini 
anlayabilir ve kendi gözleriyle görebilecek. 

4. Novo Mesto şehrinin hafızada tutulmasına yardımcı olacak bir zaman 
çizelgesi oluşturmanın uygulamalı yönü ile aktif  bir rol alacak. 

5. Glavni Trg'nin farklı tarihsel dönemlere ait unsurlarını tanımlayabilecektir. 

6. Novo Mesto Tarihi ve Dolenjska bölgesi hakkında daha iyi bilgi sahibi 
olacaktır.  

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Öğrenciler zamanın geçişini kavramsallaştırabilecek ve 
farklı zaman dilimlerini görselleştirebileceklerdir. Glavni Trg'de 
görünen farklı zaman dilimleri 
* ÖZEL: Glavni Trg'nin Tarih öncesinden günümüze kâğıt zaman 
çizelgesinin yapılması. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – insan ve ticaret ekonomisini 
diğer bölgelerle ilişkilendirme, 
Sanat – sanatsal ifadenin farklı dönemleri 

METOT VE TEKNİKLER  1. Konferans 
2. Yaparak öğrenme 
3. İş birliği 
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4. Pratik/yaratıcı aktivite 
5. Soru-cevap 
6. Gözlem 
7. Beyin f ırtınası  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Öğretmen, öğrencilere bir zaman çizelgesi yapmak için gerekli 
olan kesilmiş kâğıt şeritleri, boyama kalemlerini ve çıkartmaları 
sağlayacaktır. 

2. İlçe merkezinin çalışma listelerini, panolarını ve sokak 
haritalarını alacaklar. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Her öğrenci kendi Glavni Trg kâğıt zaman çizelgesini 
oluşturacak ve öğretmen tarafından hazırlanan çalışma 
konularını dolduracaktır.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM Gözlemlerin açık hava ortamında yapılması 
 

BİLGİLENDİRME Okulu hakkında önceden bilgi sahibi olmak 
VERİ TOPLAMA Açık hava ortamında yeni bilgi toplama 
NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Glavni Trg'nin bir zaman çizelgesi örneğini gösterme ve üzerinde farklı zaman dilimlerini 

gösterme. 

2 Öğrencilere açık hava etkinlikleri için gerekli araç ve gereçlerin dağıtılması.  

3 Kâğıt zaman çizelgesinin nasıl oluşturulacağı ve çıkartmaların nereye 
yapıştırılacağı/yerleştirileceği hakkında talimatlar vermek. 

4 Çalışmanın nasıl ve ne zaman doldurulacağı konusunda talimat vermek. 

5 Öğrencileri belirli zaman dilimlerindeki öğeleri işaret etmek için meydandaki konumlara 
yönlendirmek. 

6 Ana meydandaki her bir konumdaki arkeolojik bulguların açıklanması 

7 Çalışmaların doldurulması (tur sırasında öğrenilen bilgilere dayanarak) ve zaman 
çizelgelerinin güncellenmesi. 

   DEĞERLENDİRME  

1 Görsel Tamamlayıcı Test – öğrenciler kendi çalışmalarında 
sunulan görüntüleri ana meydandaki gerçek 
nesneler/konumlarla karşılaştırırlar. 

2 Kelime Bilgisi Testi – öğrenciler çalışma alanlarından gelen 
soruları cevaplarlar ve Tarih öncesinden günümüze kadar 
şehir merkezindeki farklı yerlerde arkeolojik bulguları 
tartışırlar. 

3 Öğrencilerden ders planını değerlendirmesi istenilir.  

Nejc PRIMC  
TARİH 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH 
 

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

 

2 Açık veya kapalı müzeye gidişin TARİH'ini 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 OŠ Grm 
2 LESSON Tarih (Dolenjska Arkeolojik Görüntüsü) 
3 SINIF / SINIFLAR 5. sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  120’ 2 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Dolenjska Müzesi  

Müze kalıcı ve geçici sergilere sahiptir: arkeolojik, 
etnolojik, kültürel Tarih, çağdaş Tarih, sanat Tarih 

6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.00 AM  
 

7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –11.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  Amaçlar: 

1. İlk enden kazılanları görebilme  

2. Novo mesto tarihi ve dolenjska bölgesini daha 
iyi anlama 

3. Eserler ve bunların tarih boyunca farklı zaman 
dilimlerinde yaşayanların yaşamlarıyla 
bağlantısı hakkında bilgi edinme 

4. Farklı görevleri çözmede uygulamalı yaklaşım 
ve hafızada kalıcılığa yardımcı olacak çalışma 
çalışmaları ile aktif  rol alma 

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 TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF     5. sınıf  DERS / 

KONU 
* Demir ve Tunç Çağı TARİH   

DERS 
SAATİ  

120’ 
2 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müze ziyareti ve ders içeriğini okulda tartışılan konulara bağlama 

2. Tarih dersini diğer okul dersleri ile ilişkilendirme 

3. Öğretim yılı boyunca öğrencilerin insan Tarihinin farklı zaman dilimlerini 
öğrendiği Tarih dersleriyle doğrudan bir bağlantısını anlama (Tarih) 

4. Dolenjska bölgesinin göçleri ve ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinme 
(Coğrafya) 

5. Zaman ve mesafeleri ölçme, hesaplama ve görselleştirme (Matematik) 

6. Zaman içinde farklı kültürleri ve sanat dönemlerini öğrenme 

K
A
Z
A
N
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LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1.  Süreç öğretiminde yeni yöntem/teknikleri uygular 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Müze ziyareti ve ders içeriğini okulda tartışılan konulara bağlayabilir 

2. Öğretim yılı boyunca öğrencilerin insanın farklı zaman dilimlerini öğrendiği 
Tarih dersleriyle doğrudan bağlantı kurar 

3. Coğrafya, Matematik gibi okul konularla ilişki kurar 

4. Zaman içinde farklı kültürler ve sanat dönemleri hakkında bilgi edinir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Öğrenciler zamanın geçişini kavramsallaştırabilecek ve 
farklı zaman dilimlerini görselleştirebileceklerdir. Pratik etkinliklere 
sahip olacaklar ve verilen görevleri tamamlamak için mevcut tüm 
kaynakları kullanmayı öğrenecekler. 
* ÖZEL: Dolenjska bölgesinde Demir ve Tunç Çağı, Dolenjska 
bölgesinin göçleri ve ekonomik gelişiminin öğrenilmesi. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Derste DİSİPLİNLER ARASI 
İLİŞKİLER'den Coğrafyaya- diğer bölgelerle insan ve ticaret 
ekonomisine, Sanat- farklı sanatsal ifade biçimlerine vb. 
1. Ders verme 
2. Gösteri 
3. İş birliği 
4. Pratik/yaratıcı aktivite 
5. Soru-Cevap 
6. Gözlem 
7. Beyin Fırtınası 
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METOT VE TEKNİKLER  1. Ders verme 
2. Gösteri 
3. İş birliği 
4. Pratik/yaratıcı aktivite 
5. Soru-Cevap 
6. Gözlem 
7. Beyin Fırtınası  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Öğretmen hazırlanan çalışma konusunu tamamlamaları için 
gerekli olan kâğıt ve kalemleri öğrencilere sağlar. 

2. Sergi ve görevler boyunca kendilerine “yönlendirecek” bir mobil 
uygulamaya erişimleri de sağlanacak. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Her öğrenci çalışma sayfasını tamamlayacaktır. Mobil 
uygulamadaki tüm görevlerin tamamlanması için öğrenci 
küçük gruplar halinde çalışacak.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM Müze ortamında gözlemler yapmak 

BİLGİLENDİRME Okul sınıf ları hakkında ön bilgi sahibi olmak 
 

VERİ TOPLAMA Açık hava ortamında yeni bilgiler edinmek 
 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Dolenjska bölgesindeki Demir ve Tunç Çağı hakkında kısa bir konuşma dinler. 
2 Bölgedeki en önemli arkeolojik buluntular hakkında bir video sunumu izler. 
3 Öğrencilere uygulamalı etkinlik için gerekli araç ve gereçleri dağıtır.  
4 Demir ve Tunç Çağı'na adanmış müze alanını ücretsiz keşfeder, eserleri gözlemler. 
5 Çalışma listelerini ve anketleri/görevleri mobil uygulamadan tamamlar. 

6 Grup tartışması yoluyla tamamlanan görevlerin sonuçlarını kontrol eder. 
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DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test – Öğrenciler, tamamladıkları çalışma/ 
müzede bulunan metin fotoğraf ları/eserleri birbirleriyle 
karşılaştırarak görsel bir tamamlayıcı test yaparlar. 

2 Müze ziyareti hakkında grup tartışması yapılması. Öğrenciler, 
Demir ve Bronz dönemindeki önemli gerçekleri ve yaşam 
biçimlerini (gelenekler, günlük yaşam, ölüm, ticaret vb.) kendi 
aralarında tartışırlar. 

3 Öğrencilerden uygulanan derslerini planlarını 
değerlendirmeleri. 

Nejc PRIMC 
TARİH 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 – 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  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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FUN_SP 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
  

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 CEIP Manuel Respino   
2 DERS Tarih “Visiting Fundación Uxío Novoneyra” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  (11 – 12 yaş) 
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  Main door–18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Uxío Novoneyra'nın evinin etraf ındaki Tarih'i 
bilmek 

2. Kestane ağaçlarındaki izlerin arkasında ne 
olduğunu öğrenmek için 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

TARİH ÖĞRETMENİ 
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 

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

KONU 
*Uxío Novoneyra'nın evinin 
çevresi 
 
*19. ve 20. yüzyılda kestane 
ağaçlarının kullanımı ve 
ekonomisi hakkında genel bilgiler 
 
*Evin çeşmesinin tarihi 
 
*Evin etraf ındaki birçok yerin 
kullanımı 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED
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LE
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HEDEFLER: 

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

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. Galiçya'da 18. ve 19. yüzyıl hakkında bilgi edinme 

4. Dönemin ekonomisi ve feodalizm hakkında bilgi sahibi olma 

5. Orman ve kırsal çevre hakkında bilgi sahibi olma 

6. 20. yüzyılda Galiçya'nın kırsal bölgelerindeki gelişme hakkında bilgi sahibi olma 

K
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ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. SINIF'ten bir bilgi ve öğrenme ortamı yaratır 

2. Ders planının olaylarını ve yönlerini dinamik bir şekilde tanıtır 

3. Disiplinler arası dersleri planlayabilecek ve verimli bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Bu yüzyıllarda meydana gelen olayı evin çevresiyle ilişkilendirir 

2. Kestane ağaçlarının kullanımı ve sığır yetiştiriciliği yoluyla yerin ekonomisini ve 
tarihini genel yönleriyle tanır 

3. Kültürel mirasımıza saygı gösterir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: 18. ve 19. yüzyıl toplumu: caciquism 
* ÖZEL: Kestane ağaçlarının ve kestanelerin bu yüzyılların ekonomisi ve 20. 
yüzyıl toplumu için öneminin ve kırsal faaliyetin önemini yitirmesinin 
incelenmesi 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya ile İlişkilendirme – Sanat – Tarih 

METOT VE TEKNİKLER  1. Ağaç izlerini araştırmak 
2. Beyin f ırtınası 
3. Kestane ağaçlarının ormandaki konumu ve ağaçların dibindeki insan 

yapımı tepeler hakkında gözlem 
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4. Video çekmek 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Ağaçlardaki işaretler 
2. Defter 
3. Kalemler 
4. Yürüyüş için yeterli kıyafet 
5. Cep telefonları 
6. Fotoğraf lar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Kestane ağacı ormanında yürüyüş yapmak. Ağaç izlerinin ve 
ağaçların dibindeki insan yapımı tepelerin gözlemi” 
 
“İşaretlerin ve tepelerin anlamı hakkında beyin fırtınası” 
 
“Binaları dolaşmak ve geçmiş yüzyıllardaki kullanımlarını 
araştırma” 
 
“Kestane ağacı ve bölgedeki kullanımı ile ilgili mini belgesel kaydı” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
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GÖZLEM 

Ana binalar ve çevresi: orman, ağaçlar, ağaç 
üzerindeki işaretler ve insan yapımı tepeler. 
Yüksek duvarlar, güçlü kapılar ve hayvanlar için 
boşluklar. 

BİLGİLENDİRME 

- Müze rehberi, öğrencileri geçmiş 
yüzyıllarda en önemli gıda olan kestane 
üretimi hakkında bilgilendirir. 

- Müze rehberi öğrencileri bölgedeki 
kestane üretimi hakkında bilgilendirir. 

- Tarih bölümüg, kestanelerin çevrede 
kaybolmasını önlemek için ağaç ve insan 
yapımı tepelerdeki işaretlerin kullanımı 
hakkında bilgi verir. 

- Daha sonra Uxío Novoneyra Evi'nin 
yakınındaki ana binaların kullanımı 
hakkında öğrencilere bilgi verilir.  

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler, beyin f ırtınası sırasında bunları 
ortaya çıkarmak için fotoğraf çeker ve notlar ve 
f ikirler tutar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Her öğrenci beyin f ırtınası sırasında vardığı 
sonucu ortaya koyar ve ardından gruplar 
halinde bir video kaydeder. 

SÜREÇ 
1 Etkinlik 1: Yürüyüş 

METOT VE TEKNİKLER: 
Kestane ağacı ormanında 1 buçuk veya 2 saat yürüyüş. Ağaç işaretlerinin ardındaki anlamın ne 
olduğunu gözlemlemeli ve düşünmeye çalışmalıyız. 
 
KAZANIMLAR: 
Ağaç izlerini gözlemlemek 
Ağaçların dibindeki insan yapımı tepeleri gözlemlemek 
 
Araçlar ve ekipman 
Cep telefonları 
Defter ve kalem değil 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler gözlemler yaparlar ve sonuçlarını not alırlar. 
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2 2. Etkinlik: Beyin Fırtınası 
METOT VE TEKNİKLER: 
Bir çayırda her öğrenci ağaç işaretlerinin anlamı ve kullanımı hakkındaki düşüncelerini 
paylaşır. 
 
KAZANIMLAR: 
Sahiplerin ad ve soyadlarını düşünmelidirler. Birçok ağaçta Uxío Novoneyra soyadının N 
harf i vardır. 
 
Araçlar ve ekipman 
Defter ve kalem değil 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler birbirleriyle konuşur ve gruplar halinde düşünürler. 

3 Etkinlik 3: Öğretmenin anlatımı 
METOT VE TEKNİKLER: 
Öğrenmelerini zenginleştirme sonuçlarına daha fazla bilgi eklemek. 
 
KAZANIMLAR: 
Kestane ve geçmişteki önemi hakkında genel bilgilere sahip olmalıdırlar. 
 
Araçlar ve ekipman 
Gerekli değil 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler bilgileri dinamik bir şekilde paylaşırlar. 

4 Etkinlik 4: Binaların etrafında kısa yürüyüş 
METOT VE TEKNİKLER: 
Kasabanın birçok binası yalnız bir kullanım için yapılmıştır. Öğrencinin hipotezine eklenen 
açıklama 
 
KAZANIMLAR: 
Öğrenciler kestane ve geçmişteki önemi hakkında bilgi sahibi olurlar. 
 
Araçlar ve ekipman 
Gerekli değil 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler birbirleriyle konuşur ve gruplar halinde düşünürler. 

5 Etkinlik 5: Mini bir belgesel kaydetmek 
METOT VE TEKNİKLER: 
Dört veya beş kişilik bir öğrenci grubuyla kendilerine verilen bilgileri özetleyen mini bir belgesel 
kaydederler. 
 
KAZANIMLAR: 
Sahip oldukları tüm bilgileri iki dakikadan daha kısa bir sürede özetleyebilirler. 
 
Araçlar ve ekipman 
Cep telefonları 
 
İŞLEYİŞ: 
Öğrenciler, videoları ve etkinlikten sonraki günleri kaydeder ve ardından videolardan birini 
düzenleyip seçer. 
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DEĞERLENDİRME 

1 Gözlem ve değerlerndirmelerin karşılaştıma 

2 Kendi videolarını ve içeriklerini kelime, öğretilen kavramlar, 
açıklamalar vb. yollarla ifade etme  

3 Plickers ile değerlendirme 

4 Grup çalışması ve davranışları ölçmek için ortak değerlendirme  

Nelson Rodriguez AVILEZ 
TARİH 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 – 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  
 

 

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

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 CEIP Manuel Respino   
2 LESSON Tarih “Bir ailenin tarihi” 
3 SINIF / SINIFLAR 4. sınıf  ESO (16 yaş) 
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  Main door–18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Uxío Novoneyra'nın evinin arkasındaki Tarih'i 
bilme 

2. Uxío Novoneyra ailesinin arkasındaki Tarih'i 
bilme 

3. İspanya İç Savaşı (1936-1939) sırasında 
yaşanan olaylara evde meydana gelen olaylar 
üzerinden yaklaşma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Tarih Öğretmeni 
Muze rehberleri 
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

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

4. SINIF TARİH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   4. sınıf  

ESO   
DERS / 
KONU 

*Evde bulabildiğimiz objeler ve 
aletler aracılığıyla evin kökeni 
hakkında genel bilgiler 
 
*piskoposun nesneleri ve sandığı 
 
*Aile ve özellikle Ulisses Novo 
hakkında genel bilgiler 
 
*Ulisses eyer, ata montaj için 
mobilya ve duvarda 
modif ikasyonlar 
 
*İspanya İç Savaşı sırasında 
yaşanan olaylar ve evde 
saklanan kişiler hakkında genel 
bilgiler 
 
* Mültecilerin yaptığı araba ve 
evdeki sığınakları 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

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

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. 18. Ve 19. Yüzyılda Carlism ve savaşları hakkında bilgi edinme 

4. Feodalizm ve kırsal ekonominin düşük gelişmişliği hakkında bilgi edinme 

5. Galiçya'da 20. Yüzyılda İç Savaş ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. Bir bilgi ve öğrenme ortamı oluşturur 

2. Ders planının yönlerini dinamik bir şekilde tanıtır 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Bu üç yüzyılda meydana gelen olayları evdeki nesnelerle ilişkilendirir 

2. Evde yaşanan hikâyeler üzerinden tarih'in genel özelliklerini tanır 

3. Kültürel mirasımıza saygı gösterir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: 18. ve 19. yüzyıl toplumu: caciquism. 
* ÖZEL: Carlists savaşları: Galiçya'daki ana olaylar 
İspanya İç Savaşı: Savaş hatlarının gerisindeki sonuçlar. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya ile İlişkilendirme – Sanat – Tarih 
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METOT VE TEKNİKLER  1. Hazine avı ve araştırması 
2. Beyin f ırtınası 
3. Piskoposun mobilyaları 
4. Ulisses Eyer 
5. Evde inşa edilen odalar ve mekanlar 
6. Define avcılığı için ipuçları gibi öğrencilerle çalışmak için malzemeler 
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Kostümler ve elbiseler gibi öğrencilerle çalışmak için malzemeler 
2. Fotoğraf lar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Nesneler ve kullanımları hakkında beyin fırtınası.” 
“Evde hazine avı. Öğrenciler, İspanya iç savaşı mültecilerinin faşist 
savcılardan nereye saklandığını bulmak zorunda.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM Ev ve çevresi. Yüksek duvarlar, güçlü kapılar ve 
hayvanlar için boşluklar. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğretmenler gruplar oluşturarak evin 
genel özellikleri ve yapacakları etkinlik 
hakkında bilgi verirler. Her gruba hazine 
avı yapma bilgileri verilir ve ziyaret 
ettikleri yerler hakkında bilgi toplamaya 
başlarlar. 

VERİ TOPLAMA Her grup aktiviteden bilgi toplar ve sonuçlarını 
genel bir beyin f ırtınası içinde paylaşır. 

NUMUNE TOPLAMA 
Her grup cep 
telefonlarıyla 
öğrendiğimiz üç genel 
hikâyeden birini 
anlatan bir video 
kaydeder. (VARSA) 

Her grup cep telefonlarıyla öğrendiğimiz üç 
genel hikâyeden birini anlatan bir video 
kaydeder. 

SÜREÇ 
 1 Etkinlik 1: Hazine avı 

METOT VE TEKNİKLER: 
Her biri dört ve beş kişilik gruplar halinde bir ipucu ile başlarlar. Bu ipuçları boyunca Uxío 
Novoneyra ailesinin ve evinin arkasındaki hikâyeyi ve ayrıca İspanya İç Savaşı sırasındaki 
olaylarla ilgili hikâyeyi yeniden oluşturmaya çalışıyorlar. 
 
KAZANIMLAR: 
Hikâyeyi yeniden kurgulamak ve Tarih'i öğrenmek. 
İpuçlarını kullanarak yerleri bulma. 
 
Araçlar ve ekipman 
Müze nesneleri 
Hazine avı ipuçları 
 
İŞLEYİŞ: 
Her grup, gelişimlerine ve becerilerine katılan beş öğrenciden dördünü içermelidir. 

2 Etkinlik 2: Beyin fırtınası ve video kaydı 
METOT VE TEKNİKLER: 
Öğrencilerin ziyaretin ana yönlerini tanımalarını ve öğrenmelerini sağlamak için, sonuçlarını 
paylaştıkları bir beyin f ırtınası gerçekleştiririz ve ardından her grup ziyareti ve yeniden 
oluşturdukları hikâyeyi açıklayan bir video kaydeder. 
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KAZANIMLAR: 
Ailenin, evin ve savaş sırasındaki olayların hikâyesini doğru bir üslupla paylaşırlar. 
 
Araçlar ve ekipman 
Cep telefonları 
 
İŞLEYİŞ: 
Her şeyden önce, sonuçları paylaşmak için bir beyin f ırtınası yapılır ve ardından bunun videosunu 
kaydederler. 

DEĞERLENDİRME 

1 Gözlem ve değerlendirmelerin karşılaştırılması 

2 Kendi videolarını ve içeriklerini kelime, öğretilen kavramlar, 
açıklamalar vb. yöntemlerle ifade etme 

3 Plickers uygulamasıyla değerlendirme  

4 Grup çalışması ve davranışlarının ölçülmesi için ortak değerlendirme  

Nelson Rodriguez AVILEZ 
TARİH 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 – 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  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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ESPACIO ROJO_SP 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Visiting Temple of Debod in Madrid) 

- MÖ 2. yüzyıla tarihlenen bir Mısır tapınağı olan Debod Tapınağı, 1968'de Madrid'e 
taşındı. Tapınak, Madrid'in parklarından biri olan Parque del Queste'de, Madrid 
Kraliyet Sarayı'nın yakınında yeniden inşa edildi ve M.Ö. 1972'de halka açıldı. 
Yeniden birleştirilen ağ geçitleri, ilk dikildiğinden farklı bir düzende yerleştirildi. 

 

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 

, 

 

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI CEIP Obispo Moscoso  
2 LESSON Tarih “Madrid Debod Tapınağının Ziyaret Edilmesi” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat tur  
5 GEZİLECEK MÜZE Madrid Debod Tapınağı 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Atocha Tren İstasyonu –13.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Şehrimizin kültürel mirasına saygı duymayı 
öğrenme 

2. Gruplar halinde iş birliği içinde çalışma 

3. Günümüz kültüründeki bazı işleri yansıtacak 
bir piramit diyagramı oluşturma 

4. Araştırmaları hakkında bilgi paylaşma 

5. 12'li listeden seçilen dört rolü veya işi 
araştırma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Öğretmenler 
2 yardımcı  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Özel otobüs  

 

 
 
 
 



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

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

KONU 
*Debod Tapınağı, M.Ö.2. 
yüzyıldan kalma, Madrid’e 
taşınmış Mısır tapınağı. 
 
 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 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.  Debod Tapınağı'nı ve okuldaki faaliyetleri öğrenirken farklı bir medeniyet dönemini 
hayatlarındaki sosyal, politik ve ekonomik yönleri vasıtasıyla öğrenme (Tarih))  

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gruba nasıl liderlik edileceğini öğrenir 

2.  Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

3. Günümüz toplumundaki bazı işleri yansıtan piramit yapılar oluşturma. Bu 
nedenle, bu okul gezisi, zamanlar ve medeniyetler arasındaki kültürlerarası 
diyaloğu teşvik eder 

4. Eski Mısır'da yaşamın sosyal, politik ve ekonomik yönlerini analiz etme f ırsatına 
sahip olur 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Eski Mısır 
* ÖZEL: 2. yüzyıldan kalma bir Mısır tapınağı olan Debod Tapınağı'nı 
kullanarak Eski Mısır'da yaşamın sosyal, politik ve ekonomik yönlerini analiz 
etmek. M.Ö. 1968'de Madrid'e taşınmıştır. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER: Coğrafya- Sanat- Tarih- Eski Mısır- 
toplum- f iravun- piramit- kültür- medeniyet ilişkisi 
 

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

2.  Atölye 
 
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Tablet bilgisayarlar 
2. Notlar 
3. Fotoğraf lar  

 
 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

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



"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 

Ders öncesinde öğrencilere her bir sanat 
eserinin not ve resimlerinin alınmasının önemi 
hakkında bilgi verilir. Böylece daha sonra 
piramit tapınaklarını oluştururken daha iyi 
çalışabilirler. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğrencilerin bu bilgileri okuldaki 
etkinliklerinde kullanabilmeleri için 
rehberin söyledikleri hakkında bilgi 
toplamaları gerekmektedir. 

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler fotoğraf çeker ve eğitim sonrası tur 
etkinliklerini yürütmek için kullanacakları notlar ı 
tutarlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 Öğrenciler, sanat çalışması'nın gözlemi aracılığıyla keşfe çıkarak aktif  öğrenme metodolojisini 

kullanarak gözlemler yaparlar. 
2 Ders öncesinde öğrencilere her bir sanat eserinin not ve resimlerinin alınmasının önemi hakkında 

bilgi verilir. Bu şekilde piramit şablonlarını daha sonra oluştururken daha iyi çalışabilirler. 
3 Öğretmen, öğrencilerden bu bilgileri okuldaki etkinliklerinde kullanmaları için rehberin 

söyledikleri hakkında bilgi toplamalarını ister 
4 Okulda, her grup sunum yapar ve koleksiyonlarını ve incelemelerini beyin f ırtınası etkinliğinde 

paylaşır. 

DEĞERLENDİRME 

1 Plickers  

2 Kelime Bilgisi Testi 

3 Gruplar halinde piramit yapımı 

Sonsoles GOMEZ JIMENEZ  
TARİH 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, iPad'leri kullanarak Mısır'ın yanı sıra Madrid'deki tarihi yerleri ve 
şehirleri gezmek için PowerPoint'i 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   

- Öğrenciler bir piramit inşa etme adımlarını gösteren bir çizgi f ilm şeridi 
oluşturdular. 

 
 

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 küp şekerden basamaklı piramit modeli 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 çevrimiçi 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– TARİH 
  

 

 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Madrid'deki Museo Reina Sofía'yı ziyaret) 

- Ulusal Arkeoloji Müzesi (İspanyolca: Museo Arqueológico Nacional), İspanya'nın Madrid 
kentinde bulunan bir müzedir. Kamu kuruluşu olan ve görevi halka İber Yarımadası ve 
Akdeniz Bölgesi nüfuslu, Antik daha yakın tarihten itibaren, bu Tarih bilgisi bugün 
bildiğimiz gibi topluma ışık tutan inancı içinde değişen, farklı kültürlere ait nesnelerin 
doğru, çekici, ilginç ve kritik bir yorumlama ile sunmaktır. 

Koleksiyonu, Pretoria'dan Erken Modern Çağa kadar İber Yarımadası'ndan parçalar 
üzerine kuruludur. Bununla birlikte, İspanya dışından, özellikle de Antik 
Yunanistan’dan hem metropolden hem de her şeyden önce Magna Graccia'dan ve 
daha az ölçüde Eski Mısır'dan, Yakın Doğu'dan gelen "az sayıda parçaya" ek olarak 
gelen farklı koleksiyonlara da sahiptir.  

 

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 
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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 CEIP Obispo Moscoso  
2 DERS “Visiting Temple of Debod in Madrid’teki Debod 

Tapınağını Ziyaret Etmek” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+10’ 90 dk. tur 
5 GEZİLECEK MÜZE Madrid Museo Reina Sofía  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Atocha Tren İstasyonu –13.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Şehrimizin kültürel mirasına saygı duymayı 
öğrenme 

2. Geçmişin yorumlamasında farklı bakış açılarını 
yansıtma ve kullanma 

3. Bir “tarihsel f igürün Tarihi” nin belirli bir 
birleşimi ile çalışarak Tarih konusuna ilişkin 
materyalleri öğrenme 

4. Uygulamada tarihsel farkındalıkla çalışma 

5. Kaynakların ve tarihsel Yorumlamaların analizi 
konusunda eleştirel bir bakış açısı geliştirme 

6. Yerel Tarih ile çalışma 

7. Müzede temel davranış kurallarını 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 
* 
 

TARİH  İlkbahar 
DERS 
SAATİ  

40’+40’+10’ 
90 dakika  

 
H

ED
EF

LE
R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin okuldaki ders içeriği ile doğrudan ve dolaylı ilişkisine bilme 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Picasso'nun Guernica resmini öğrenciler Picasso'nun okuldaki hayatı ve çalışmaları 
hakkında bilgi edinirken nasıl hazırladığını öğrenme 

 
K
A
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N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gruba nasıl liderlik edileceğini öğrenir 

2. Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Geçmişi kullanarak öğrenmenin anlamı ile meşgul olur 

2. Önemli bir öğrenme deneyimi oluşturmak için bir araç olarak diyaloğu teşvik 
eden bir okul gezisine çıkma f ırsatı elde eder 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Tarih 
* ÖZEL: Antik Roma   
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: COĞRAFYA – Sanat – Tarihi birleştirme 

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

2. Atölye 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Tabletler 
2. Notlar 
3. Fotoğraf lar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

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

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

P
R

O
C

ES
 

GÖZLEM 

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

BİLGİLENDİRME 
Öğrencilerin poster oluştururken bu bilgiler i 
kullanabilmeleri için kılavuzun söylediklerine 
ilişkin bilgi toplamaları gerekmektedir. 

VERİ TOPLAMA 
Öğrenciler fotoğraf çeker ve eğitim sonrası tur 
etkinliklerini yürütmek için kullanacakları notlar ı 
tutarlar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 
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SÜREÇ 
1 Ders, sanat çalışmasının gözlemi aracılığıyla keşif yoluyla aktif  bir öğrenme metodolojisi 

kullanılarak gerçekleştirilir. Ders uygulanmadan önce öğrencilere her bir sanat eserinin not ve 
resimlerinin alınmasının önemi hakkında bilgi verilir. 

2 Bu şekilde, daha sonra posterlerini oluştururken daha iyi çalışabilirler. Öğretmen, öğrencilerden 
bu bilgileri posterlerinde kullanmak için rehberin söyledikleri hakkında bilgi toplamalarını ister. 

3 Okulda her grup koleksiyonlarını ve incelemelerini bir beyin f ırtınası etkinliğinde paylaşır. 
4 Öğretmen, gözlemlenenleri gözden geçirmek ve ziyaret yoluyla edindiği bilgi, beceri ve tecrübeyi 

sınıfta Plickers kullanarak hatırlatmak için bir etkinlik oluşturur. 
5 Öğretmen, öğrencilere ziyaret sırasında kazanımlarla ilgili bir poster yapma görevi verir.  

DEĞERLENDİRME 
1 Plickers  

2 Poster yapma  

Sonsoles GOMEZ JIMENEZ  
TARİH 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, iPad'leri kullanarak Mısır'ın yanı sıra Madrid'deki tarihi yerleri ve 
şehirleri gezmek için PowerPoint'i 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 

- Öğrenciler bir piramit inşa etme adımlarını gösteren bir çizgi f ilm şeridi oluşturdular 

 
 

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 – isteğe bağlı 

- - Öğrenciler küp şekerden basamaklı piramit modeli 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  

- Öğrenciler, öğrendiklerini, duyguları, müziği, sesleri vb. uygulamaya koymak için 
Chroma ile deneyler yapan atölye çalışmaları yaptı. 

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
- Öğrenciler, topladıkları bilgiler ve en sevdikleri sanat eseri ile bir poster 

oluşturdular. 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu   
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IPC_IT 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Archaeological Park of Sybaris) 

 

 

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 
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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 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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 “Carlo Levi” Ortaokulu 
2 LESSON Tarih "Bir Sybarite gibi yaşamak”. Magna Graecia'nın 

güçlü bir kolonisi olan Sybaris'in yükselişi ve düşüşü. 
3 SINIF / SINIFLAR 11 – 13 yaş öğrenciler 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Sybaris Arkeoloji Parkı. Sibaritide Ulusal Arkeoloji 

Müzesi. 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – Sabah 08.30  

7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi –Öğleden sonra 12.30  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Öğrencilerin zaman içindeki tarihi ve coğraf i 
evrimi ile bölgelerindeki en önemli şehirlerden 
birinin kökenini keşfetmelerine yardımcı olmak 
ve onlara geçmişimizden bahseden sanat 
eserlerini göstermek. 

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 

TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  11 – 13 

yaş  
DERS / 
KONU 

* "Magna Grecia" nın tanımı: Yunanlılar 
taraf ından sömürgeleştirilen ve yeni 
şehirler kurdukları güney İtalya bölgesi. 
Kronolojik bağlamsallaştırma (M.Ö. VII. 
Yüzyıldan itibaren), ilgili İtalyan 
bölgelerinin coğraf i olarak tanımlanması 
(Calabria, Puglia, Lucania ve Campania) ve 
Magna Grecia'nın en seçkin şehri Sybaris'in 
kurulduğu Sibaritide'nin (kuzey Calabria) 
coğraf i alanının sınırlandırılması. 
 
* M.Ö. 720'de Sybaris'in Achaean 
kolonisinin kuruluşu hakkında tarihsel 
bilgiler.  
 
*Calabria'nın İyon Maliyeti üzerindeki 
coğraf i konumu ve denize yakınlığı; coğrafi 
ve topograf ik özelliklerinin incelenmesi.  
 
* Sybaris'in çevre bölgelere genişlemesi.  
 
*Petrol, buğday ve meyvenin 
yetiştirilmesine olanak sağlayan verimli 
tarım arazilerinin verdiği tarımsal refah ve 
özellikle Küçük Asya ile gelişen bir ticaret 
etkisi. 
 
* Sybaris şehri, “bir Sybarite gibi yaşa” 
ifadesine yol açan zenginlik, lüks ve zevk 
arayan bir yaşam tarzının sembolü haline 
geldi. Sybaris şehrinde günlük yaşamın 
analizi.  
 
* Sybaris'in parası. M.Ö. altıncı yüzyılın 
ortalarında kendi darphanesine sahip olan 
ve madeni para basan ilk koloniydi. 
 
* M.Ö. 510 yılında Krotoniatlar taraf ından 
Sybaris kolonisinin yıkılması ve daha sonra 
Thurii kentinin Sybaris harabeleri üzerinde 
kurulması (M.Ö. 444), Miletli mimar 
Hippodamus'un projesine dayanmaktadır. 
 
* M.Ö. 194'te Thurii, altıncı yüzyıla kadar 
aktif  olan Copia adlı bir Latin kolonisinin 
kurulması için seçildi.  
 
* Sybaris antik kentinin keşfedilmesine yol 
açan arkeolojik kazıların tarihi (XIX – XX 
yüzyıllar).  
 
* Arkeoloji Parkı ve çeşitli kazı alanlarının 
incelenmesi. "Parco del Cavallo”, “Stombi”, 

TARİH  Ocak 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  
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“Casa Bianca” ve "Prolungamento Strada"; 
ve üç şehrin tabakalaşmasını tanıtım.  
 
* Günümüzde Arkeoloji Müzesi'nde tutulan 
kazılardan elde edilen en güncel bulguların 
analizi: savaşçı başlı bir heykel, altın ve 
gümüş renkli bir göğüs plakası, pişmiş 
toprakta arkaik bir “arula” (ev içi kullanım 
için küçük sunak) ve çarpışan boğa heykeli.  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin veya açık hava ortamının okuldaki ders içeriği ile doğrudan ve dolaylı ilişki 
kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Magna Graecia'nın tarihsel ve coğraf i analizini yapma 

4. Sybaris şehrinin doğduğu kuzey Calabria'nın (Sibaritide olarak bilinir) coğraf i ve 
topograf ik özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 

5. Üç tabakalı kenti (Sybaris, Thurii ve Copia) arkeolojik tesislerin Doğrudan görünümü 
ve çeşitli kazı alanları üzerinden incelemek ve inceleme 

6. Arkeoloji Müzesinde korunan kazı bulgularını öğrencilere tanıtma 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkileşimli disiplinler arası dersler planlayabilir ve düzenleyebilir 

2. Sybaris'in evrimi ve gelişimi ile ilgili temel tarihsel bilgileri araştırır ve güney İtalya 
Tarihindeki öneminin farkına varır 

3. Disiplinler arası beceriler geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Sınavda geçen tarihi dönemi ayırt eder (Magna Graecia). 

2. Sybaris şehrinin yükselişine ve düşüşüne yol açan tarihsel nedenleri tanımlar 

3. Kentin tarihi evrimini ve çoklu katmanlaşmalarını kavrar 

4. Sibaritide adlı bölgeyi oluşturan coğraf i özelliklerin farkına varır 

5. “Vita dei Sibariti” (bir Sybarite hayatı, bir hedonist hayatı) ifadesinin anlamını ve 
bu zengin ve raf ine nüfusun ortak kullanımlarını, geleneklerini ve alışkanlıklar ını 
kavrar 

6. Arkeoloji Müzesi'nde korunan bu döneme ait en önemli sanat eserlerini tanır 

7. Isley'nin tadını çıkarın, hikâyeler anekdotlar veya meraklı gerçekler anlatarak 
Sybaris kolonisi hakkında bilgi edinir 

8. Keşfetmek için teşviği kullanır 

9. Araştırma becerilerini geliştirir 

10.  Merakla öğrenir ve keşfeder 

11.  Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

12.Tarih, arkeoloji, doğa ve gerçek yaşam arasında bağlantı kurabilme becerisini 
geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: "Bir Sybarite gibi yaşamak". Magna Graecia'nın güçlü bir 
kolonisi olan Sybaris'in yükselişi ve düşüşü. 
* ÖZEL: Sybaris kentinden tarih, ortak kullanım alanları, gelenekler ve 
sanat formları  
* DİSİPLİNLER arası: Coğrafya- Sanat- Tarih ile ilişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Sınıf dersleri 
2. Ziyaretler 
3. Rol oynama 
4. Uygulamalı etkinlikler 
5. Tartışma 
6. Görüş Geliştirme 
7. Tanıtım 
8. Oyun organizasyonu 
9. Gruplarla çalışma  
10.  Sybaris şehrinin sanal olarak yeniden inşasını gösteren videolar 

yardımıyla öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini artırmak ve 
derinleştirmek:https://www.youtube.com/watch?v=qYah3YsxCfU 
https://www.youtube.com/watch?v=8f4k0_M2cGE 

https://www.youtube.com/watch?v=qYah3YsxCfU
https://www.youtube.com/watch?v=8f4k0_M2cGE
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ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Bilgisayar 
2. LIM 
3. Kitaplar 
4. Renkler 
5. Kâğıt 
6. İnternet 
7. Bloknot 
8. Kalem 
9. Boyama kalemleri  
10.  Kartpostallar, fotoğraf lar ve resimler 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Arkeoloji Parkını gezerken öğrencinin izlenimlerinin incelenmesi", 
ziyaretler, rol oynama, açıklama” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Sybaris şehrinin başlıca tarihi, coğraf i ve 
sanatsal özelliklerini gözlemlemek ve 
işaretlemek 

BİLGİLENDİRME 

1. Tarih ögretmeni, Magna Graecia'nın 
oluşumuna, Sybaris'in kuruluşuna ve 
yükselişinden gerilemesine kadar olan evrimine 
yol açan neden hakkında tarihsel bilgiler 
vermektedir. 
 
2. Öğretmen, öğrencilerin sadece Arkeoloji 
Parkının binalarındaki üç şehrin tarihi 
tabakalaşmasını değil, aynı zamanda Sibaritid 
Ulusal Müzesi'nin nasıl ortaya çıktığını ve içinde 
korunan bulguları keşfetmelerine yardımcı olur. 

VERİ TOPLAMA 

Şehrin tarihi değerlendirmesi, onu Magna 
Graetia'nın en önemli kolonisine dönüştüren 
ortak kullanımlar, gelenekler ve gelenekler 
hiçbir şeyi desteklemedi. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 
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SÜREÇ 
1 Ders hazırlama veya Etkinlik  

Disiplinler arası öğrenme sürecinde öğrenciler, parkın arkeolojik kalıntılarına doğrudan vizyon ve 
yaklaşımla antik kentlerin özelliklerini takdir etmeye teşvik edilir.  
Öğrenciler şunları yapmalıdır:  
- Kazılarda ilgili alanlar arasında ayrım yapmak 
- Üç tabakalı şehrin kuruluşunun arkasındaki Tarihi tanıyın: Sybaris, Thurii ve Copia. 
- Sybaris şehrinin eski sakinleri taraf ından desteklenen ortak kullanımları, gelenekleri ve yaşam 
tarzını hatırlayabilecektir.  
- Sibaritide Arkeoloji Müzesi'nde korunan en alakalı sanat eserlerinin tarihiyle tanışın.  
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- Sybaris'ten bir bozuk para çizin veya gösterin ve eski Sybaris'te yaşayacak kurgusal bir 
karakter hakkında bir hikâye hazırlama 

 
 

 
2 Konunun açıklanması 
3 Tartışmaya davet 
4 Arkeoloji Parkı ve Müzeyi Ziyaret Etmek 
5 Yapıt ve eserler üretmek 
6 Sonuç çıkarmak 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Kapsamlı Test 

2 Kelime Bilgisi Testi 

3 Ziyaret hakkında bir hikâye uydurma 

Cecilia PERRI 
TARİH 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 
- Çalışma kâğıtları kullandık 

 

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   

- Panel ve sergi çalışmaları düzenledik  
- Hikâye, şiir çalışmaları yapıldı 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

6 Hem öğretmen hem öğrencilerden geri dönüt almak için sn anket uygulaması – Zorunlu 
  

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
- Gezi raporu hazırlandı 

 

9 Müzeye ziyaret sonrası 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– TARİH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 
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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 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

George Kastrioti Skanderbeg      Arbrëschë Kostüm Müzesi 
 

 
1 OKULUN ADI “Carlo Levi” Ortaokulu 
2 DERS Tarih Calabria'daki Arnavut Topluluğu, gelenekleri ve 

görenekleri 
3 SINIF / SINIFLAR 11 – 13 yaş öğrenciler  
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Arbrëschë Kostüm Müzesi (Vaccarizzo Albanese) 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – Sabah 08.30  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI   “Carlo Levi” Ortaokulu 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Daha pratik bir yol öğrenme   
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9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Okul otobüsü  

 

 
 
B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  11 – 13 

yaş  
DERS / 
KONU 

* Onbeşinci yüzyılda gelen Arnavut 
Calabria topluluklarının kahramanı 
George Kastrioti Skanderbeg hakkında 
genel bilgi. 
 
* Calabria'da Arnavut topluluklar ının 
kurulmasına ilişkin bilgiler. 
 
* Arnavut köylerinin bölge haritası 
üzerinde tanınması. 
 
* Tarih ve bölgesel kalkınma 15. tarih 
için yüzyıl. 
 
* Gelenek, görenek ve Arnavut 
topluluklarının kullanımı. 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin veya açık hava ortamının okuldaki ders içeriği ile doğrudan ve dolaylı ilişki 
kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Söz konusu dönemin tarihsel ana hatlarını yapma (Onbeşinci yüzyılda Calabria) 

4. Birçok Arnavut yerleşiminin anlayışı ve temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 

5. Calabria'daki Arnavut toplumuyla bağlantılı en önemli tarihi şahsiyetleri inceleme 

6. Öğrencileri bu kültür grubundan hala geçerli gelenek ve göreneklerden haberdar etme 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkileşimli disiplinler arası dersler planlayabilir ve düzenleyebilir 

2. Çeşitli yerleşimlerin tarihi ve coğraf i bağlamı hakkında bilgi sahibi olur 

3. Disiplinler arası beceriler geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Farklı tarihsel dönemleri (Tarih) ayırt eder 

2. Arnavut kolonilerinin Calabria'da (Tarih) ortaya çıkmasının ardındaki nedenleri 
belirler 

3. Calabria (COGRAFYA) bölgesindeki farklı köyleri ve bu yeri tanır 

4. Günümüzde hala sürdürülen gelenek, görenek ve kullanımlar hakkında bilgilendir i lir  
(Görsel Sanatlar) 

5. Arnavut köylerinin tarihi merkezinde olmanın keyfini çıkarır 

6. Keşfetmek için teşviği kullanır 

7. Araştırma becerilerini geliştirir 

8. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

9. Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

10. Doğa ile gerçek hayat arasında bağlantı kurma becerisini geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: 15. yüzyıldan itibaren Calabria'daki Arnavut topluluğu.  
* ÖZEL: Calabria bölgesindeki Arnavut toplumunun tarihi, ortak 
kullanımları, gelenekleri ve sanat biçimleri  
* DİSİPLİNLER arası: Coğrafya- Sanat- Tarih ile ilişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Sınıf dersleri 
2. Ziyaretler 
3. Rol oynama 
4. Uygulamalı etkinlikler 
5. Tartışma 
6. Görüş Geliştirme 
7. Tanıtım 
8. Sergiler düzenlemek 
9. Gruplarla çalışma 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Bilgisayar 
2. LIM 
3. Kitaplar 
4. Renkliler 
5. Kâğıt 
6. İnternet 
7. Bloknot 
8. Kalem 
9. Boyama kalemleri 
10.  Kartpostallar, fotoğraf lar ve resimler 
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UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Arnavut topluluklarını ziyaret ederken öğrencilerin izlenimlerini 
görme" yanı sıra ziyaretler, rol oynama, açıklama 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 
İŞ

LE
Y

İŞ
 

GÖZLEM Calabria'da bulunan farklı Arnavut yerleşimlerini 
gözlemlemek. 

BİLGİLENDİRME 

1. Öğretmen, Calabria'da Arnavut 
kolonilerinin kurulmasına yol açan tarihi 
nedenleri açıklar. 
 
2. Tarih öğretmeni, sahil köyünün bölge 
topraklarındaki Tren ve konumu 
hakkında bilgi vermektedir. 
 
3. Öğretmen Vaccarizzo Albanese'deki 
Arnavut Kostüm Müzesi hakkında bilgi 
verir. 

VERİ TOPLAMA Her topluluğun ortak kullanımları, gelenekleri 
ve gelenekleri ile evrimini fark etmek. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 

 
 

 
 

SÜREÇ 
1 Ders veya etkinlik hazırlama 

Öğrenciler, disiplinler arası öğrenmenin gelişimi sırasında ziyaret edilen köyler arasında 
Karşılaştır-malar yapmaya teşvik edilmektedir. 
Öğrenciler şunları yapmalıdır: 
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- Tarihi merkezlerin özelliklerinin yanı sıra hala hayatta olan kostüm ve gelenekleri analiz 
etmek 
- Anılan tarihi şahsiyetleri ve ziyaret edilen mimari eserleri tanımak 
- Tartışılan tüm ortak kullanımları, gelenekleri ve gelenekleri aklınızda bulundurun 
- Tarihsel karakterleri ve geleneksel gelenekleri çizmek ve ilişkilendirmek 

2 Konuyu açıklama  
3 Tartışmaya davet 
4 Arbrëschë Kostüm Müzesini ziyaret   
5 Yapıt ve eserler üretmek 
6 Sonuç çıkarmak 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Kapsamlı Test  

2 Kelime Bilgisi Testi  

3 Ziyaret hakkında bir hikâye yazma 

Cecilia PERRI 
TARİH 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 
- Çalışma kâğıtları kullanıldı 

 

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   

- Hikâye ve şiir çalışmaları yapıldı 

 
 

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  
- Gezi raporu hazırlandı  

 

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  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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AHE_PL 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH 
  

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Uluslararası Yenilikçi Eğitim İlköğretim Okulu  
2 DERS Polonya şehirlerinin armaları  
3 SINIF / SINIFLAR IV 
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Łódź Merkez Tekstil Müzesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi 9:30 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi 13:30 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Şehrimizin ve diğer polonya şehirlerinin 
armalarını tanıma 

2. Şehir armaları üzerindeki sembolleri kontrol 
etme 

3. Polonya şehirlerinin cografyalarının 
konsolidasyonu ve armaları 

4. Çizimi mükemmelleştirme 
5. Şehirlerin armalarını ayırt edebilme.  
6. Polonya armalarının tarihi, özellikle şehrimizin 

adı ve sembolü hakkındaki yerel efsaneleri 
öğrenme 

7. Efsaneleri okuyabilme 
8. Armaların harita ve graf iklerini gözlemleme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Szymon Wachoń (Tarih öğretmeni) 
Agnieszka Małek (İngilizce öğretmeni) 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Tram  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

4. SINIF TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF IV DERS / 

KONU 
* Polonya armaları hakkında genel 
bilgiler. 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat  

H
ED

EF
LE
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HEDEFLER: 

1. Şehir armaları, görünüşleri ve sembolleri hakkında bilgi hazırlama 

2. Şehrin arması, görünüşü ve sembollerinin tarihini tartışma 

3. Şehirleri ve armalarını haritada gösterme 

4. En önemli bilgileri tekrarlama 

5. Konuyla ilgili sanat ve teknik atölye çalışmaları yapma 

6. Çalışmaları tartışmak ve faaliyetleri özetleme 

K
A
Z
A
N
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Farklı öğretim f ikirleri hakkında bağlantıları geliştirme  
2. Farklı bilgi f ikirleri geliştirme 
3. Müzelerin arka plan alanını bilme 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Armanın tarihini tanımak ve yerel kültürle bağlantı kurma 
2. Armanın coğraf i ve tarihsel konumunun disiplinler arası bağlamını bilme 
3. Merak yoluyla öğrenme 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Armanın kültürel mirası 
* ÖZEL: Efsanelerde ve gerçek Tarihte armanın tarihsel geçmişi neydi? 
Karşılaştırma. 
 DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLENDİRME: Tarih, Coğrafya ve Görsel 
Sanatlar. 
 

METOT VE TEKNİKLER  1. Soru-cevap 
2. Gözlem 
3. Beyin f ırtınası 
4. Bulmaca yapmak 
5. Gösterim 
6. Dinleme ve tartışma 
7. Grup ile çalışma 

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Resimler ve fotoğraf lar 
2. Tarih Kitaplar 
3. Görsel sunum 
4. El yapımı yapbozlar 
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UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

Arma – Yapboz yapımı  
 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 
 

İŞ
LE

Y
İŞ

 
GÖZLEM 

1. Merkez Konfeksiyon Müzesi'nde 
edebiyat etkinlikleri. 

2. Armanın efsanelerini okumak ve 
dinleme. 

BİLGİLENDİRME 

1. Armanın coğraf i ve tarihi 
gerçeklerinin sunumunu gösteren 
müze rehberi. 
 

2. Müze rehberi, armanın tarihi ve 
coğraf i bağlamı arasındaki bağlantıyı 
açıklar. 

 

VERİ TOPLAMA Armanın yapbozlarını bir değerlendirme olarak 
yapmak.  

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Müzedeki fotoğraf ları ve resimleri gözlemlemek. 

SÜREÇ 
1 Armanın ve bölgemizin sunumları. 

2 Armanın arka planının efsanelerini okuma. 

3 Armanın yapbozunu yapma. 
4 Edebiyat becerilerini geliştirmek- efsanelerin bilgilerini doğru sıraya koyma. 

5 
 

Merkez Konfeksiyon Müzesini ziyaret etmek- armanın tarihi geçmişi hakkındaki bilgiler i 
genişletme.  
Ziyaret müze personline teşekkür edilerek sona erdirilir.   
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DEĞERLENDİRME 

1 Kazanç öğrenciler gruplar halinde çalışma gösteren kendiler i 
için tarihi gerçekleri bilme sonuçları. 

2 Ders ve müze gezisinin sonuçlarını benzerlerinin geri kalanına 
sunun. 

3 Sorular ve cevaplar – "Şehrimin armasını biliyor muyum”. 
4 Doğru ya da yanlış- arması hakkında efsane ya da tarihsel 

gerçek- kelime oyunu. 
TARİH ÖĞRETMENİ: Szymon WACHOŃ 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ: Agnieszka MAŁEK 
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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– TARİH  
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Central Müze of Textiles in 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 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI International Primary School of Innovative Training 
2 DERS Polonya şehirlerinin armaları 
3 SINIF / SINIFLAR IV 
4 TOPLAM SÜRE  2 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Lodz Merkez Tekstil Müzesi  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI 8:30 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  10:30 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Seçilen armaların tarihini ve görünümünü 
tanıma 

2. Şehirlerin neden arması olduğu hakkında 
bilgi sahibi olma 

3. Seçilmiş şehir armaları hakkındaki efsaneleri 
tanıma 

4. Polonya arması efsanesini tanıma 

5. Polonya armasının tarihi ve görünüm 
değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olma 

6. Polonya'nın çeşitli şehirlerinin armalarına 
genel bir bakış yapma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Szymon Wachoń (Tarih Öğretmeni) 
Agnieszka Małek (İngilizce Öğretmeni) 

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

4. SINIF TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   IV   DERS / 

KONU 
*Polonya armaları hakkında genel 
bilgiler. 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

2 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Kentlerin armaları, görünüşleri ve sembolleri hakkında bilgi hazırlama 

2. Armaların tarihi ve yaratılışları hakkında bilgi verme 

3. Polonya armasının tarihini, görünüşünü ve sembolizmini tartışma 

4. En önemli bilgileri gözden geçirme 

5. Konuya ayrılmış sanatsal ve teknik atölye çalışmaları yapma 

6. Çalışmanın tartışılmasını ve benzerlerinin özetini yapma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Çeşitli öğretim f ikirlerinin bağlantısını geliştirir 

2. Farklı bilgi kavramlarını geliştirir 

3. Bilgiyi öğrencilere sunmak için bir yöntem geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Armanın tarihini tanır ve yerel kültürle temas kurar 

2. Armanın coğraf i ve tarihi konumunun disiplinler arası bağlamını tanır 

3. İş birliği yaparak öğrenir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Yerel tarihsel kimliğin bir unsuru olarak armalar. 
* ÖZEL: Efsaneler ve şehirlerin ve Polonya'nın armalarının yaratılışının 
tarihi. 
* DİSİPLİNLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: Tarih, Coğrafya ve Görsel 
Sanatlar.  

METOT VE TEKNİKLER  1. Soru-cevap 
2. Gözlem yapma 
3. Beyin f ırtınası 
4. Kanıt kullanma  
5. Zamanı algılama  
6. Kendi projesini oluşturma 

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Resimler ve fotoğraf lar 
2. Tarih Kitaplar 
3. Görsel sunum 
4. Kendi armasını yapma  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

Armalar – kendi armalarını yapmak  
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DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 
GÖZLEM 

1. Metin üzerinde armalar ile ilgili bilgiyi bulma  
2.Armalar ve efsaneler üzerine multimedya 
sunumuna aşina olma 

BİLGİLENDİRME 

1. Tarih öğretmeni armanın coğraf i ve 
tarihi gerçeklerinin sunumunu 
gösermektedir.  

2. Tarih öğretmeni armaların sembolizmini 
ve anlamını çıkarır.  

VERİ TOPLAMA Kendi armasını tasarlamak 
NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenciler Tarih ve armaların sembolü üzerine 
sunumu izlerler  

SÜREÇ 
1 Polonya ve belirli şehirlerin armalarının sunumları.  

           

 
          
 

2 Armaların tarihini ve anlamları hakkında okuma etkinliği yapmak. 
 

 
3 Kendi aramasından bir proje oluşturma. 
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4 Kendi arma çizimilerini tartışma ve sunum. 

 

 
5 

 

DEĞERLENDİRME 

1 Bilgi testinin çözümü 

2 Armaların ortak bir sergisinin oluşturulması 

3 Resim ve metinlere dayalı armaların tanımlanması  

Szymon WACHOŃ (TARİH ÖĞRETMENİ) 
Agnieszka MAŁEK (İNGİLİZCE 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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Konya İL MEM_TR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARIH  
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Catalhoyuk Open Air Müze/Excavation Zone 

(Neolithic Age)” 
 

 

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 Erbil Koru Anadolu Lisesi 
2 LESSON Tarih 
3 SINIF / SINIFLAR 9. sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 Saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Çatalhöyük Açık Hava Müzesi/Kazı Alanı (Neolitik Çağ) 
6 AYRILIŞ YERİ VE 

ZAMANI 
Okul bahçesi – 12.00 
 

7 RETURN PLACE AND 
TIME 

Okul bahçesi – 15.00 

8 AMAÇLAR / HEDEFLER / 
KAZANIMLAR OF THE 
MÜZE VISIT  

AMAÇLAR: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan/dolaylı bağlantısını 
yapma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Gezilecek bölgenin coğraf i, tarihi özelliklerini kavrayabilme 

4. Doğa ve insan yaşamı arasındaki bağlantıyı kurma 

5. Neolitik dönem hakkında bilgi sahibi olma 

6. Çatalhöyük ve çevresinin yerel, bölgesel ve dünya tarihi 
için önemini kavrayabilme 

7. Çatalhöyük ve çevresinin insan yaşamı ve konut bağları 
üzerindeki sanatsal, önemli etkilerini; özellikler ini 
kavrayabilme 

8. Çatalhöyük ve çevresinin neolitik yerleşme özellikler ini 
kavrayabilme 

9. Konut türlerini ve konut yapısını etkileyen faktörleri 
öğretme 

10.  Paris ve Cografya'da Neolitik çağın kronolojik özellikler i 
hakkında öğrenciler üzerinde farkındalık oluşturma 

11.  Türkiye'deki yerleşim türlerini ayırt edebilme 

12.  Tarihi yerleşimlerin çeşitliliğini öğrenme 

9 MÜZE GEZİSİNDE 
GÖREVLİLER (AİLELER 
/ ÖĞRETMENLER) 

Halil İbrahim KINALI Tarih öğretmeni 
Nurhan ÇAMÖZ AÇIKBAŞ Görsel Sanatlar öğretmeni 
Yardımcı öğretmen 
 

10 MÜZE GÖREVLİ 
TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Halk otobüsü  
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B-DURING M7USEUM/OUTDOOR SITES EXPEDITIONARY GEZILER 

9. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 9 – A  DERS / 

KONU 
* Neolitik dönem hakkında genel bilgiler 
(kronolojik, coğraf i, tarihi, etnolojik ve 
sosyo kültürel.) 

• Neolitik öncesi ve sonrası dönem 
arasındaki ilişki 

• Neolitik dönem hakkında ayırt 
edici bir bilgi 

• Çatalhöyük ve çevresinin 
National Geographic, tarihi ve 
sanatsal özellikleri  

• Çatalhöyük'te neolitik konut 
yapısı 

• Çatalhöyük'te neolitik sosyal 
yaşam yapısı 

• Çatalhöyük ve çevresinin yerel, 
bölgesel ve ulusal özellikleri 

• Çatalhöyük ve Çatalhöyük'ün 
Dünya Tarihi Açısından Önemi 

DATE  
DERS 
SAATİS  

180’ 
3 saat  

O
B
JE

C
TI
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HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan/dolaylı bağlantısını yapma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilişkilendirme 

3. Gezilecek bölgenin coğraf i, tarihi özelliklerini kavrayabilme 

4. Doğa ve insan yaşamı arasındaki bağlantıyı kurma 

5. Neolitik dönem hakkında bilgi sahibi olma 

6. Çatalhöyük ve çevresinin yerel, bölgesel ve dünya tarihi için önemini kavrayabilme 

7. Çatalhöyük ve çevresinin insan yaşamı ve konut bağları üzerindeki sanatsal, 
önemli etkilerini; özelliklerini kavrayabilme 

8. Çatalhöyük ve çevresinin neolitik yerleşme özelliklerini kavrayabilme 

9. Konut türlerini ve konut yapısını etkileyen faktörleri öğretme 

10. Paris ve Cografya'da Neolitik çağın kronolojik özellikleri hakkında öğrenciler 
üzerinde farkındalık oluşturma 

11. Türkiye'deki yerleşim türlerini ayırt edebilme  

12. Tarihi yerleşimlerin çeşitliliğini öğrenme 



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

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Okul dışı ortamlar ve açık alan için etkileşimli ders planlama ve organizasyonu 
yapabilecektir 

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

3. Disiplinler arası ders edinme becerileri kosonunda, kişisel gelişim sağlar 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN:  

1. Konut türlerini ve yaşam tarzlarını ayırt eder 

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

3. Çevredeki ilk yerleşimlerin tarihi hakkında bilgi sahibi olur 

4. Müzede veya açık hava müzesinde görülenler / gözlemlenenler hakkında bir 
sanat çalışması'nda çalışmayı planladığından emin olur 

5. Müzede olmanın keyfini çıkarın ve keşfetmek için teşvikten yararlanır 

6. Araştırma becerilerini geliştirir 

7. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

8. Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

9. Doğa ile gerçek hayat arasında bağlantı kurma becerisini geliştirir 

10.  Müzenin ve dönemin sanatsal objelerini oyun yoluyla tanır 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER 

* TEMATİK: Yerleşim seçimini etkileyen doğa ve insan faktörlerini 
bütünleştirmek 
* ÖZEL: Çatalhöyük neden yerleşim yeri olarak seçildi? Çatalhöyük'te 
yerleşimin tanıtılması sorusundan başlayarak 
* * DİSİPLİN ARASI İLİŞKİLERİ: Tarih, Görsel Sanatlar, Edebiyat 
Dersleriyle İş birliği. 

METOT VE TEKNİKLER 1. Soru-cevap  
2. Gözlem 
3. Beyin f ırtınası 
4. Kanıt kullanımı 
5. Zaman algısı 
6. Tartışma 
7. Fikir geliştirme 
8. Gösterim 
9. Sergi organize etme 
10.   Grup ile çalışma  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Kitaplar 
2. Yardımcı Kitaplar 
3. Duvar haritası 
4. Resim ve fotoğraf lar  
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5. Gazeteler ve dergiler 
6. Nüfus istatistikleri 
7. Bloknot, Kalem, kâğıt 
8. Fon kartonu, resim kâğıdı 
9. Makas ve yapıştırıcı 
10.   Boyama kalemleri 
11.   Kartpostallar, fotoğraf lar ve resim 
12.   Yapı malzemesi (kil veya çamur)   

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Eski Köy Maketi Yapımı- Maket Ev Yapımı” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Çatalhöyük Neolitik Açıkhava Müzesi ve 
çevresinin insan yerleşimi açısından gözlemi, 
doğal ve insani etkenlerin yaşanacağı ya da 
yaşanacağı yer etkilemektedir. 

çatalhöyük open air VID-20191104-WA0049.mp4  

BİLGİLENDİRME 

1. Tarih öğretmenleri, bölgenin yerleşim 
yeri olarak seçilmesinde etkili olan 
coğraf i, doğal ve insani faktörler 
hakkında bilgi verir. 

2. Tarih ögretmeni bölgenin yerleşim alanı 
hakkında bilgi verir 

3. Görsel Sanatlar öğretmeni, alandaki 
nesneler kullanılarak tasarlanabilecek 
detaylar hakkında bilgi  

 
  

VERİ TOPLAMA Öğrencilerin anlatılanları not almaları sağlanır 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Alandan taş pulları gözlemlemek 
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SÜREÇ 
1 Çatalhöyük bölgesinin doğal-insani özellikleri tanıtılmıştır. 

2 Çatalhöyük bölgesinin tarihi önemi ve değerleri tanıtılmıştır. 
3 Çatalhöyük yerleşim alanı gezildi. 
4 Yerleşim alanı ile ilgili görsel tasarım öğeleri belirlenir. 

5 Hazırlanan resim yerleşim faaliyetleri uygulanır. 
6 Yerleşim türleri ve yerleşimleri etkileyen doğal-insan faktörleri hakkında bilgi verilir.  
7 Disiplinler arası açık hava seferi öğrenimi sırasında bölgenin genel coğraf i ve jeolojik yapısı 

verilir. 
8 Öğrencilerden, bölgenin mevcut coğraf i ve jeolojik yapısı hakkında bilgi vererek önceki 

durumun ve mevcut durumun değişip değişmediğini karşılaştırmaları istenir.  
9 Öğrenciler öğretmen gezi alanına ulaştıklarında; aşağıdakileri yapmaları istenir: 

               A- Doğal çevreyi değerlendirme 
               B- Ne tür mimari yapıların var olduğunu gözlemleme 
               C- Kullanılan araç ve gereçleri listeleyebilme 
               D- Bina yapımında kullanılan malzemeleri bilme 
               Neolitik dönemde mimari ve yaşam hakkında bilgi verme 
               E) Neolitik dönemin tarihi, sanatsal, sosyolojik ve dini özellikleri hakkında bilgi 

verebilme   
               G- Öğrenciler istasyonları ziyaret ederek Çatalhöyük yerleşkesindeki günlük 

yaşam koşulları hakkında onlarla sohbet etme 
10 Öğrencilerden bölgenin resmini ve Neolitik döneme ait duvar resimlerini çizmeleri istenir. 

11 İstasyonların ziyaretinin tamamlanmasının ardından öğrencilere çamur malzemeleri verilir  
ve dönemin kendilerine en çok etki bırakan mimari veya mimari yapısını yansıtmaları istenir. 
Eserler sergilenmekte ve en beğenilen eserler değerlendirilmektedir. 
 

 
12 Ziyaret müze personeline teşekkür edilerek sona erdi. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel tamamlama testi  
2 Kelime bilgisi testi (bulmaca) 
3 Hikâye oluşturma   

4 Çatalhöyük'te yerleşim türlerini ve yaşam tarzını açıklamak ve 
tanımlamak için dünya yerleşiminin değerlendirilmesi yapılır 

Halil İbrahim KINALI 
TARİH ÖĞRETMENİ 

Nurhan ÇAMÖZ AÇIKBAŞ 
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 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– TARİH  
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Etnoğrafya 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 Karatay Mevlâna Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi  
2 DERS Tarih   
3 SINIF / SINIFLAR 10. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  40’+20’ 1 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Etnoğrafya Müzezi (İç mekân) 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 09.00 
7 OKULUN ADI Okul bahçesi – 14.00 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Müzeler, müzecilik ve müzelerin önemi ile ilgili 
farkındalığı arttırma  

2. Geçmişle bugün arasında bağ kurabilme, 
halef lerinin mirasını algılayabilme, önemini 
kavrayabilme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Nurhan MISTANOĞLU (Tarih öğretmeni) 
Neslihan PIRLANTA (İngilizce öğretmeni) 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

 
Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

10. SINIF TARIH DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 10    DERS / 

KONU 
*Osmalı İmparatorluğu 
Kültür ve Toplumu   

TARİH  
DERS 
SAATİ 

40’ + 40’ + 40’ 
2 saat   

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Etnografya Müzesi'nin içeriğini ve önemini anlama 
2. Tarihsel süreç içinde yerleşmiş geleneklerin, coğrafyanın etkisiyle oluşan sanatsal, 

estetik ve ahlaki yönlerinin somut sonuçlarını gözlemleyebilme 
3. Tarih, coğrafya, Görsel Sanatlar, sosyoloji, f izik, kimya, matematik, astronomi vb 

bilimlerin yanı sıra disiplinlerin gelişiminin ve etkisinin kültür ve medeniyetin 
oluşumundaki önemini anlama 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etnografya Müzelerinin içerik zenginliğinden yararlanarak Tarih, Coğrafya, 
Görsel Sanatlar ve diğer disiplinlerden yararlanma f ırsatı bulur 

2. Okuldaki derslere göre daha canlı ve aktif  bir ders işleme f ırsatı oluşturur 

3. Geleneksel Türk sanatlarının günümüze kadar aktarılan çeşitliliğini, estetiğini 
ve manevi yönünü görerek ve hissederek açıklar 
 
ÖĞRENCİLER İÇİN:  

1. Etnografya Müzelerinin, geçmişten günümüze ışık tutan geleneksel f iziki ve 
sosyal malzemelerin sergilendiği müzeler olduğunu anlar 

2. Araştırma, yeni bir eser üretme becerisini geliştirir 

3. Geleneksel Türk sanatlarının oluşumunda Tarih, Coğrafya, Botanik, Fizik, 
Kimya, Matematik gibi disiplinlerin etkilerini kavrar 

4. Dokuma, işleme, maden, hat, takı tasarımı gibi sanatların sadece bir eşya 
değil, bir toplumun hayatını, inancını, sanat zevkini ortaya koyan eserler 
olduğunu anlar 

5. Objelerde kullanılan renkler, motif  ve şekillerin anlamını ve önemini kavrar 

6. Hayal gücü ve sanatsal zevk gelişir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Etnoğrafya, El Sanatları, Motif  
* ÖZEL: Çizgi, İğne Oyası, Maden İşleme, Dokuma  
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ:  
1. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motif  ve işlemelerin anlamını 
ve önemini kavrayabilme 
2. Eserlerin ait olduğu dönemin bilimsel gelişmelerini (f izik, kimya, 
matematik, botanik, biyoloji vb.) görebilme. 

METOT VE 
TEKNİKLER  

1. Gözlem 
2. Konuşma Halkası 
3. Yaratıcı Drama  
4. Anlatım tekniği 
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5. Soru-cevap  
6. Sanat çalışması Animasyon ve Kişiselleştirme  
7. Bir hikâye yazma 
8. İstasyon tekniği  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Kalem, kâğıt 
2. Çalışma kâğıtları 
3. Sunum kağıtları 
4. Etkinlik çizelgeleri 
5. Yerel elbiseler (Öğrenciler kendi bölgelerine ait kıyafetler 

getirecekler.) 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER  
“Müze kurallarını hatırlıyorum” 
“Sanat çalışması Animasyon ve Kişiselleştirme” 
“Geçmişten günümüze” 
“Sözcük avı” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Müzede bulunan eserler orijinal hal ve 
kullanımlarıyla görülmektedir. 

BİLGİLENDİRME 

Çalışmaların süresi ve koşulları hakkında bilgi 
verilir. Geleneksel Türk sanatlarının özellikler i, 
desen ve desenlerin oluşumu, Sergilenen objelerin 
kullanım amacı, ihtiyaçların, duyguların ve 
estetiğin eserlerdeki yansımaları hakkında genel 
bir açıklama yapılmıştır. 

VERİ TOPLAMA 
Gezi öncesi öğrencilerden iğne oyaları ve diğer 
kumaşlar ve yöresel giysilerdeki motif ler hakkında 
araştırma yapmaları ve bilgi toplamaları istenir. 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenciler, eserlerde kullanılan motif  ve desenlerle 
ilgili Resim ve fotoğraf lar bulurlar. Yöresel kadın 
giyim örneklerini getirirler. 

SÜREÇ 
1 Müzenin kapalı giriş bölümünde "Müze Kurallarını Hatırlıyorum" etkinliği düzenlenmektedir. 
2 Müzenin iğne oyaları bölümünde daha önce araştırma yapmakla görevlendirilmiş öğrenciler 

arkadaşlarına kısa bir sunum yaparlar. Öğrencilerden gördükleri sanat çalışmaları ile 
günümüzde kullanılan iğne oyalarını karşılaştırmaları istenir. “İğne oyaları yapanların umudu, 
sevgiyi ve acıyı motif lerle anlattıkları yani duygularını paylaşıp sıkıntıya düştükleri” sonucuna 
varılmıştır.  

3 Bayan giyim bölümünde çalışan öğrenciler arkadaşlarına haber verir. Kendi yörelerinden 
buldukları kıyafetlerle "Sanat çalışması Animasyon ve Kişiselleştirme" etkinliği yapılıyor.  

4 Havlu (Peşkir) bölümünde ise "Bu kadar farklı türde peçete kullanılması atalarımızın temizliğe, 
düzene ve tertibe ne kadar önem verdiğini göstermektedir" teması vurgulanmıştır. 

5 Halı ve kilim bölümünde motif  araştırmalarından sorumlu öğrenciler sunumlarını yaparlar. Bu 
motif lerin insanların inançlarını, değerlerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını yansıttığı 
vurgulanmaktadır.  

6 Mutfak gereçleri bölümünde “Türk kültüründe yemek çeşitleri ve sofra takımları ile kullanılan 
eşyalar arasındaki ilişki; Temizlik ve görgü kurallarının mutfak düzenine etkisi üzerinde 
durulmuştur.  

7 Müzedeki diğer eserler de görüldükten sonra "Geçmişten Geleceğe" etkinliği yapılır. 

8 Eserlerde kullanılan malzemelerin coğraf i özelliklerle (iklim, toprak yapısı, hayvancılık, bitki 
çeşitliliği, maden zenginliği vb.) ilişkisi, bu eserlerin yapımında kimya, f izik, matematik, 
biyoloji, zooloji vb. bilim dallarının etkileri üzerinde durulmuştur. 
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DEĞERLENDİRME 

1 "Kelime Avı" etkinliği ile müzede öğrendikleri kelime ve kavramları 
bulmaları istenir. 

2 Öğrencilerden "İğne yapmak veya halı örmek istiyorsanız neden 
hangi motif leri işliyorsunuz?" konulu bir makale (veya şiir) 
yazmaları istenir. 

Nurhan MISTANOĞLU 
TARİH ÖĞRETMENİ 

 

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    
 

 

 

 

 

 

 


	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 – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH

	REGIONAL DIRECOTATE_GR
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH

	DPRDNM_SL
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH

	FUN_SP
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH

	ESPACIO ROJO_SP
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH

	IPC_IT
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH

	AHE_PL
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARİH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH

	Konya İL MEM_TR
	Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – TARIH
	Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– TARİH




