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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 – GÖRSEL SANATLAR 
 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 3. Gymnasium of Nikaia-Athens 
2 DERS Arts: “Daphni Manastırı Mozaikleri”  
3 SINIF / SINIFLAR 3. Sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’+45’+15’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Daphni Manastırı 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.00 AM  

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

Görsel amaçları beslemek için: 

1. Öğrencinin yaratıcılığı, sanatsal eser üretimi, 
Görsel Sanatlar'a katılımı. 

2. Çeşitli görsel formlardaki materyallerin, 
araçların, araçların ve kaynakların bilgisi ve 
kullanımı. 

3. Görsel çalışmanın yanı sıra genel olarak Sanat 
olgusunun duyarlı tepkisi, anlayışı, eleştirel 
yaklaşımı ve analizi. 

4. Kültürel boyutu ve sanatın kültüre katkısını 
zaman içinde ve eşzamanlı olarak kavrayabilme. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ  
TARİH 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  (15 

yaşındaki 
öğrenciler)  

DERS / KONU ÖZEL: Mozaik sanatı ve bir 
Bizans kilisesi mimari türü 
(complex octagonal cruciform) 

TARİH  16-11-19 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’+
45’+45’ 
+15’ 
4 saat   

 
H

ED
EF

LE
R

 

HEDEFLER: 

1. Görsel Sanatların çeşitli türlerinde duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenme. 
2. Görsel Sanatların estetik boyutunu tartışma 
3. Genel bir tema üzerine bir dizi proje geliştirme  
4. Farklı sitillerdeki çalışmaları kıyaslayabilme  
5. Projelerin tarihi içeriğini anlama (Tarih) 
6. Sanat hakkındaki konuşmamalar ile ilgili tartışma  
7. Sınıf ların çalışmalarını sergileme ve sergiler düzenleme  
8. Sanat eserinin benimsediği sosyal ve kültürel etkileri ve bunları nasıl betimlediğini 

anlama  
9. Çeşitli projeleri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme  

10. Görsel Sanatlar (Tarih, Coğrafya) alanlarındaki disiplinler arası ilişkilerin farkına 
varma  

11. Ana Görsel Sanatlar alanında teknik ve metotları anlama  
12. Sanatın değerini önemli ve gerekli bir insan deneyimi olarak görme  
13. Günlük yaşantımızın önemli bir bölümünde sanat yapmanın farkına varabilme  
14. Sanat bilgisinin iyi eğitim görmüş bireyleri yansıttığının farkına varma  
15. Kendilerini müze ve galerilere aşina kılma  
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Diğer yandan öğrenciler ilgili yerin tarihi hakkında bilgi sahibi olacaklar ve 
diğer yandan mozaik sanatını keşfedecekler. Öğretmenler mozaiğe olan 
aşklarını ve ilgilerini aktarmayı deneyecekler. 

ÖĞRENCİLER İÇİN:  

1. Arkeolojik sit alanını ziyaret etme deneyiminden yola çıkarak kendi başına 
ve düşlemleriyle tanıyacak, atalarının tarihine ve yarattıklarına yüzyıllar 
boyunca yolculuk edebilecektir. 

2. Doğrudan görsel ve bağlayıcı deneyim, bellek ve hayal gücünden f ikirler 
çizebilecektir. 

3. Her boyutta (düzey, hacim, mekân ve zaman) her türlü malzeme, teknik ve 
araçla deneyler sonucu ortaya çıkan ifade olanaklarını 
gerçekleştirebilecektir. 

4. Farklı kaynaklardan (müzeler, arkeolojik alanlar, sanat galerileri, çağdaş 
teknoloji ve diğerleri) her türlü görsel ve denetleyici materyali (kitaplar, 
fotoğraf lar, slaytlar, fotokopiler, posterler ve daha fazlası) deneyebilir ve 
ifade edebilir. Kişisel çalışma üretimini zorlayan f ikirlerle ortaya çıkar. 

5. Gözlem becerilerinin yanı sıra, çalışmalarının organizasyonuna ve 
üretilmesine yardımcı olacak kayıt, seçme ve uyaran analizler ini 
geliştirebilecektir. 

6. Bir projeyi yeniden düzenlemenin ve geliştirmenin önemini- orijinal f ikrinin 
kendileri veya başkaları taraf ından değiştirilmesi ışığında- tartışma, eleştir i 
ve etki nedeniyle anlayabilme. 

7. Sanatçı eserlerinden edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kişisel eserlerin 
üretimine aktarabilme ve uyarlayabilme. 

8. Yunan, Avrupa ve dünya sanatının farklı eserlerini keşfedip aralarındaki 
ilişkileri tanıyarak estetik olarak yaklaşabilecektir. 

9. Doğal ve yapılandırılmış çevrenin estetik değerlerini tanıyabilme, onları 
etkileyen eylemlere karşı eleştirel tutumlar geliştirebilme ve aralarındaki 
ilişkiyi belirleyebilme. 

10.  Görsel Sanatlar'ın eserleriyle ve aynı zamanda her bir görselle iletişim 
kurabilme, onların izlenimlerini ve kişilikleri üzerindeki etkilerini 
hissedebilme ve değerlendirebilme. 

11.  Sanat konularında uygun terminolojiyi kullanarak sözlü olarak ifade 
edebilme ve iletişim kurabilme. 

12.  Sanatın ve uygulamalarının birçok meslekle ilişkili olduğunu anlayabilme. 
13.  Sanatın karmaşık olgusuna küresel olarak yaklaşabilme ve teori ve pratiğin 

iki yönlü ilişkisini ve etkileşimini algılayabilme. 
14.Görsel eserler ile diğer bilim ve sanat eserlerinin ve daha geniş anlamda 

insan, toplum ve doğa ile ilgili konu ve problemler arasındaki ilişkiler i 
saptayabilme. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Öğrencileri etkin kılmak için en önemli metot gözlemdir  
2. Bundan sonra öğretmen öğrencilere bir mozaik yapmak için tekniğin 

gerekliliğini açıklamalı.  
3. Bir mozaik yapma metodu aşağıdaki aşamalardan oluşur:   

• bir kalıbın seçimi,  
• belli bir yüzeye çizme,  
• uygun mozaik işi seçme (mozaik karolar),  
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• mozaikleri size uygun bir şekilde ve büyüklükte kesme,  
• mozaiği kalıba koyma.  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

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

Yukarıdakilerin tümü için bir mozaik yapmak için gerekli malzeme ve 
araçlara ihtiyaç vardır: 

6. Mozaiklerin farklı renkleri,   
7. Mozaikleri kesmek için pense,  
8. Deseni yerleştirmek için bir tahta parçası ve tesseraları tahta 

parçasının üzerine koymak için özel bir yapıştırıcı. 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
Değerlendirme yeni bir mozaik yapılırken yapılabilir. Mozaiğin yapımı 
sırasında ortaya çıkan duygularla ilgili olan yazı ile birleştirilebilir. 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM Öğrenciler, tesseraların hareket tekniğini 
gözlemlemek zorunda kalacaklar. 

BİLGİLENDİRME Öğrenciler bir mozaiğin nasıl göründüğünü 
gördüler. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrencilerin belirli materyal ve onunla nasıl 
çalışacakları hakkında bilgi aramaları 
gerekecektir. Daha sonra mozaiği yapmak için 
gerekli malzemeleri ve araçları toplamak 
zorunda kalacaklar. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 

Daphni Manastırı diğer konular ve içerikleri ile ilgilidir. Antik çağda Daphne'nin Apollon'unun antik 
Yunan tapınağı olduğu için Tarih ile ilgilidir. Bizans kilisesi Daphni Manastırı (6-11 yy) olduğu için 
Bizans ile başka bir ilişkisi vardır. 11. yüzyılın önemli mozaikleri ve kilise ve çevresinin Bizans 
mimarisi ile Sanat ile ilgilidir. Daphne'nin Apollon tapınağının önemli coğraf i konumu ile coğrafya 
ile ilgilidir çünkü “Iera Odo” (Kutsal Yol) arasında Elefsina'ya doğru ilerlerken Panathenaic 
İŞLEYİŞion'un bir durağıdır. Ayrıca Batıdan Attika bölgesine girmek için dar bir geçit oluşturduğu 
için dağlar arasında bir kavşaktı. 

2 Hazırlık aşaması boyunca: 
 

Tarih sanatının tanıtıcı öğelerinin morfolojik öğeler üzerinde durularak öğretimi 
Çocuklar, tarihi verilerle, GÖZLEM'lerle, sanat dönemleri, eserler ve sanatçılar hakkındaki 
düşünceleri ile yazılı not tutmayı, müze veya galeri ziyareti izlenimlerini yazmayı öğrenirler. 
Sosyal, dini, politik vb. çeşitli etkilerin tanınması. 
Kiliseler, freskler, resimler, mozaikler, mutfak eşyaları ile Bizans dini sanatının incelenmesine 
vurgu. 
 
Resim, heykel ve mimari bir veya iki projeye kısa referanslar. 
Farklı dönemlerde veya tarzlarda doğal ve peyzaj performansının benzerliği. 
 

3              Eğitim gezisi sırasında: 
 
 
Öğrenciler, tesseraların hareket tekniğini gözlemlemek zorunda kalacaklar. Öğrenciler bir 
mozaiğin nasıl göründüğünü gördüler. Öğrencilerin belirli materyal ve onunla nasıl çalışacakları 
hakkında bilgi aramaları gerekecektir. Ardından, mozaiği yapmak için gerekli malzemeleri ve 



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

araçları toplamak zorunda kalacaklar. Öğrenciler bir desen seçmek zorunda kalacaklar. Bundan 
sonra, seçilen deseni bir yüzeye çizmeleri gerekecek. Ardından tesseraları (mozaik karolar) keser, 
yerleştirir ve yapıştırırlar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Ziyaretle ilgili öz değerlendirme testi  

2 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

3 Kahoot bilgi yarışması 

                                                                                                      Kallia PAPATHEODOROU 
                                                                                                  GÖRSEL SANATLAR 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 tarihi ve eserleri, müzenin dönemi ve özelliklerinin soru cevap yöntemiyle 
değerlendirilmesi – Zorunlu 

 

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

 
 

5 Müze ziyareti ile ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

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

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

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

 

11 Okul resim atölyesinde Sanat çalışması: Mozaik yapmak. - 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 Öğrencilerin tüm çalışmalarının sunulduğu DVD üretimi  
 

17 Sınıfta deneysel atölye çalışması 
 

18 Bir poster veya fotoğraf kolajı planlama 
 

19 Diğer öğrenciler neler yapıldığını görme şansına sahip olmaları için okul ortamında bir sergi 
düzenleme 
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “19. ve 20. Yüzyılda Yunan resim sanatı”  

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 3. Gymnasium of Nikaia-Athens 
2 DERS Arts: “Greek painting of the 19. and the 20th century”  
3 SINIF / SINIFLAR 3. Sınıf   
4 TOPLAM SÜRE  45’+45’+45’+45’+45’+15’ 4 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Ulusal Müze  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.00 AM  

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

Görsel Sanatların amaçları: 

1. Öğrencinin yaratıcılığını, sanatsal eser üretimini, 
Görsel Sanatlar'a katılımını geliştirmek. 

2. Çeşitli görsel formlardaki materyallerin, 
araçların, araçların ve kaynakların bilgisini ve 
kullanımını geliştirmek. 

3. Görsel eserin ve genel olarak Sanat olgusunun 
duyarlı tepkisini, anlayışını, eleştirel yaklaşımını 
ve analizini geliştirmek. 

4. Kültürel boyut ve sanatın kültüre katkısı 
konusunda zaman içinde ve eşzamanlı bir anlayış 
geliştirmek. 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel sanatlar ÖĞRETMENİ  
TARİH ÖĞRETMENİ 
Coğrafya 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  (15 yaş 

öğrenciler)  
DERS / 
KONU 

 
Yunan resim sanatı 

TARİH  02-02-19 
DERS 
SAATİ  

45’+45’+45’ 
+45’+45’+15’ 
 
4 saat 

 
H
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Milli Kütüphane'de bulunan Sanat eserinin resmidir. Okulda öğrencilere bu konu ve resim 
süreci öğretilir. Antik çağlardan beri Tarih ile ilişkilidir, çünkü Sanat aracılığıyla geçmiş 
hakkında değerli bilgiler ediniriz. Resim Sanat eserinin analizi Matematik (harmonik 
gravürler), Geometri – altın oran), Fizik, Kimya, Coğrafya (doğal renkler ve kökenleri) ile 
ilgilidir. 

HEDEFLER: 

1. Öğrencileri 19. ve 20. yüzyıl resimleri hakkında f ikir ve duygularını ifade etmeye 
ve bunların estetik boyutunu tartışmaya motive etmek 

2. Ortak bir temaya sahip bir dizi proje geliştirmek 
3. Farklı ressamların eserlerini karşılaştırmak 
4. Görsel Sanatlar hakkında sohbette tartışabilme 
5. Sınıf ların eserlerini sergilemek ve sergiler düzenlemek 
6. Sanat eserinin benimsediği sosyal ve kültürel etkileri ve bunları nasıl betimlediğini 

anlamak 
7. Çeşitli resimleri analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek 
8. Görsel Sanatların DISİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER'ini gerçekleştirmek (Tarih ve 

Coğrafya ilişkisi) 
9. Görsel Sanatlar ana bölümündeki teknik ve yöntemleri anlamak 

10. Sanatın değerini önemli ve gerekli bir insan deneyimi olarak tanımak 
11. Sanatı günlük yaşamın önemli bir parçası haline getirmenin farkında olmak 
12. Sanat bilgisinin kültürlü bireyleri karakterize ettiğini anlamak 
13. Sanat müzeleri ve galerileri ile tanışmak 
14. Sanat eserinin canlı örneklerini görme ve Sanat dersi boyunca öğrendiklerini 

keşfetme şansına sahip olmak. 
15. Öğrencinin yaratıcılığını ve eylemini, sanatsal eser üretimini ve Görsel Sanatlar'a 

katılımını geliştirmek. 
16. Çeşitli görsel formlarda malzeme, araç, gereç ve kaynaklar hakkında bilgi ve 

kullanım kazanabilme. 
17. Görsel çalışmanın yanı sıra genel olarak Sanat olgusunun duyarlı tepkisini, 

anlayışını, eleştirel yaklaşımını ve analizini geliştirmek 
18. Sanatın kültürel boyutunu ve zaman içinde toplumun evrimine katkısını anlamak 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Milli Kütüphane'de sergilenen Sanat çalışmaları'nın unsurlarını öğrencilere 
göstererek Sanat çalışmaları'nın graf ik diline sahip olma bilgisini 
öğrencilere aktarabilme. 

2. Öğrencileri 19. ve 20. yüzyıl resimleri hakkında f ikir ve duygularını ifade 
etmeye ve bunların estetik boyutunu tartışmaya motive etmek 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Özellikle Görsel Eğitim dersi ile öğrenciler doğrudan görsel deneyim, 
hafıza ve hayal gücünden f ikirler çıkarabilmelidir. 

2. Her boyutta (düzey, hacim, mekân ve zaman) her türlü malzeme, teknik 
ve aletle yapılan deneylerden kaynaklanan ifade olanaklarını 
gerçekleştirin. 

3. Gözlem becerilerinin yanı sıra öğrencilerin çalışmalarının düzenlenmesine 
ve üretilmesine yardımcı olacak kaydetme, seçme ve uyaran analizi 
yoluyla geliştirin. 

4. Bir projeyi yeniden düzenlemenin ve geliştirmenin önemini -orijinal 
f ikirlerinin kendileri veya başkaları taraf ından değiştirilmesi ışığında- 
tartışma, eleştiri ve etki nedeniyle anlayın. 

5. Görsel Sanatlar'ın eserleriyle ve aynı zamanda her bir görselle iletişim 
kurun, onların kişilikleri üzerindeki izlenimlerini ve etkilerini hissedin ve 
değerlendirin. 

6. Sanat konularında uygun terminolojiyi kullanarak sözlü olarak ifade edin 
ve iletişim kurun. 

7. Görsel eserler ile diğer sanat ve bilim eserleri arasındaki ve daha geniş 
anlamda insan, toplum ve doğa ile ilgili konu ve problemler arasındaki 
ilişkileri tanımlayın. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

Milli Kütüphane'de bulunan Sanat eserinin resmidir. Okulda öğrencilere bu 
konuda ve resim sanatı süreci öğretilir. Antik çağlardan beri Tarih ile 
ilişkilidir, çünkü Sanat aracılığıyla geçmiş hakkında değerli bilgiler ediniriz. 
 

METOT VE TEKNİKLER  Ders esnasında bir Sanat eserinin kendine has özellikler ini 
inceliyoruz. Harmonik gravürler, altın oran, renk analizi, antik 
Yunanlıların tam rengi için Dünya paletinin değeri ve çağdaş 
sanatçılardan kullanımlarından bahsediyoruz. 
 
  

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

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

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
Resim ÖĞRETMENİ yardımıyla öğrencilerden önlerinde bulunan 
büyük sanatçıların Sanat çalışmaları içerisinde daha önce öğretilmiş 
geometri ve renk değerlerinin unsurlarını tespit etmeleri 
istenecektir 
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GÖZLEM Öğrenciler, Sanat eserinin kendine has 
özelliklerini gözlemlemek zorunda kalacaklardır. 

BİLGİLENDİRME Öğrencilere geometrinin değeri ve Renkler'in 
unsurları hakkında bilgi verildi. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler, resim Sanat eserinin analizi ile ilgili 
spesif ik bilgileri araştırmak zorunda 
kalacaklardır. Öğrenciler Milli Kütüphane'de 
gördükleri eserlerden birer Sanat eseri 
seçeceklerdir. Daha sonra kendi tasarımını ve 
Renkleri ya serbest çizim ya da kopyalama 
yoluyla yeniden üreteceklerdir. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 

SÜREÇ 
1 1. Eğitim gezisi öncesi sınıf etknlikleri: 

 
Okul Kütüphanesi taraf ından Sanat Tarih Kitaplarından yararlanılarak morfolojik öğeler 
üzerinde durularak Tarih sanatına giriş öğelerinin öğretilmesi. 
 
Morfolojik öğeler üzerinde durularak Tarih sanatının tanıtıcı öğelerinin öğretilmesi. 

 
2 2. Hazırlık aşaması boyunca: 

 
Çocuklar tarihi verilerle, gözlemleriyle, sanat dönemleri, yapıtlar ve sanatçılar üzerine 
düşünceleriyle yazılı not tutmayı ve galeri ziyareti izlenimlerini yazmayı öğrenirler. 

 
 
Resimle ilgili bir veya iki projeye kısa referanslar. 
 
Ana özelliklerinin bir sunumu ile farklı yüzyıllara ait birkaç projeye kısa referanslar. 
 
Birkaç modern esere ve çağdaş sanatçıya kısa referanslar (anlamaya vurgu yapılır). 
 
 
İnsan farklı dönemlerinin veya stillerinin sunumunda ve kullanımında çeşitliliğe yaklaşım 

3 3. Eğitim gezisi sırasında: 
 

Öğrenciler, Sanat eserinin kendine has özelliklerini gözlemlemek zorunda kalacaklardır. 
Öğrenciler, resim Sanat eserinin analizi ile ilgili spesif ik bilgileri araştırmak zorunda kalacaklardır. 
Öğrenciler Milli Kütüphane'de gördükleri eserlerden birer Sanat eseri seçeceklerdir. Daha sonra 
tasarımını ve renklerini ya serbest çizim yoluyla ya da kopyalayarak yeniden üreteceklerdir. 
 

   DEĞERLENDİRME  

1 Ziyaretle ilgili öz değerlendirme testi  

2 Ziyaret hakkında bir hikâye yapmak 

3 Bilgi yarışması 

                                                                                                     Kallia PAPATHEODOROU 
                                                                                            GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 
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C- MÜZE/AÇIK HAVA ZİYARETİ SONRASI YAPILACAKLAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI 
1 Sınıfta ziyaret sırasında kullanılan çalışma yapraklarının cevaplarının okunması, 

gözlemlerin ve duyguların hatırlanması – İsteğe bağlı 

 

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

 

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

 

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

 
 

5 Müze ziyareti ile ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

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

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

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

 

11 Okul resim atölyesinde Sanat çalışması. Mozaik yapmak – 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 Öğrencilerin tüm çalışmalarının sunulduğu DVD üretimi  
 

17 Sınıfta deneysel atölye çalışması 
 

18 Bir poster veya fotoğraf kolajı planlama 
 

19 Diğer öğrenciler neler yapıldığını görme şansına sahip olmaları için okul ortamında bir sergi 
düzenleme 
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REGIONAL DIRECOTATE_GR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Public sculpture gallery in the lakeside area 

of Ioannina) 

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 5. Gymnasium of Ioannina 
2 LESSON Görsel Sanatlar “Çağdaş heykel kreasyonu” 
3 SINIF / SINIFLAR 2. sınıf lar  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+40’+40’+20’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Yanya açık hava ortamı Gölkenarı alanı  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.30 AM  

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

1. Çağdaş heykel sanat eserlerini görme ve 
inceleme 

2. Temsili, soyut ve temsili olmayan sanat 
arasındaki farkları ayırt etme 

3. Büyük hacimli taş veya mermeri yontmak için 
gereken çabayı anlama 

4. Kamuya açık alanlarda sıklıkla gördüğümüz, 
ancak nadiren gözlemlediğimiz sanat eserlerini 
takdir etme 

5. Kendimiz kâşif  olma 

6. Sanatçının heykele dokunarak elde ettiği farklı 
dokuyu hissetme 

7. Kendi sanat çalışmamızı oluşturma, bir heykel 
detayını çizme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel Sanatlar Öğretmeni  
Tarih Öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK PLANI 
SINIF   2.  

sınıf   
DERS / 
KONU 

*Yanya’nın göl kenarı alanında 
heykel kreasyonları  

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ dakika 
3 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriği ile doğrudan/dolaylı bağlantısının olması 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirmek 

3. Estetik Eğitimi (Görsel Sanatlar) ders konusu ile gözlemledikleri arasında bağlantı 
kurma. 

4. 1966 yılında Yanya'da düzenlenen 2. heykel sempozyumunda yaratılan çağdaş 
heykelleri inceleme f ırsatına sahip olmak 

5. Yaratıcıları ve ilham kaynaklarını tanımak (Görsel Sanatlar) 

6. Kamuya açık alanlarda eserlerin estetik rolünü anlamak (Görsel Sanatlar) 

7. Her heykelde farklı üsluplar keşfetmek ve yüzyıllar boyunca heykelciliğin tarihi 
hakkında bilgi (Tarih) 

8. Bölgeye ve ülkeye göre çeşitli sanat akımlarına atıfta bulunmak (Coğrafya) 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Yüzyıllar boyunca heykel yapımı ile ilgili çeşitli bilgileri tanıtma f ırsatına sahip 
olacaktır. 

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

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

4. Öğrencinin katılımını artıran uygulamalı etkinlikler oluşturabilecektir. 

5. Öğrencileri, aşağıdaki gibi soruları yanıtlayarak nesnelerin çok boyutlu 
yaklaşımıyla öğrenmeye teşvik edin: 

6. Kim taraf ından yaratıldığı 

7. Muhtemelen sanatçının iletmek istediği mesaj nedir? 

8. Hangi malzeme ve araçlar kullanıldı? 

9. Deneyimsel öğrenme ilkelerini izleyerek öğrencileri yönlendirin. 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Görsel okuryazarlık ve kendini ifade etme becerilerini geliştirin. 

2. Gözlem, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek. 

3. Günlük yaşamın bir parçası olarak açık hava ortamında heykel sanat çalışmasının 
önemini kavrar. 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

*TEMATİK: Heykel sanatı 
*ÖZEL: 
Öğrencilere ilk taslaktan nihai ürüne kadar bir heykel yaratmanın 
aşamalarını anlatmak. 
Kentsel dış mekanlarda sanatsal müdahalenin rolünün vurgulanması. 
Öğrencileri bir heykelden bir detay seçmeye, formunu ve hacmini, doğal 
ışığı dikkatlice gözlemlemeye ve çizim bloklarında tasarlamaya teşvik 
etmek. 
Ortak bir sanatsal etkinlikle öğrencilerin görsel okuryazarlık, düşünme ve 
iletişim becerilerini geliştirmek. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya ile İlişkilendirme – Sanat – Tarih 

METOT VE TEKNİKLER  1. Doğrudan gözlem  
2. Deneyimsel öğrenme  
3. Sanat tabanlı öğrenme  
4. İnformal öğrenme   
5. Bir heykelin detayını seçerek, çizerek ve gölgeleme kullanarak şekil 

ve hacim vererek nesneyi üç boyutlu hale getirerek aktif  öğrenci 
katılımı. 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Sorgu araçları: 
2. Yerinde GÖZLEM heykelleri, 
3. 1966'da Yanya'daki heykel sempozyumu ve katılan heykeltıraşların 

tanıklıkları hakkında çevrimiçi bilgi. 
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. Atölye araçları: 
Çizim malzemeleri: resim kâğıtları, kurşun kalemler, silgiler. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Açık hava ortamında heykel yapmak için kullanılan çeşitli teknik, 
malzeme ve araçları keşfetmek” 
“Sinifleştirici heykeller, temsili veya soyut sanatın özelliklerine göre 
çalışır” 
“Sanat tarzlarını keşfetmek ve öğrenmek ve sanat eserlerini üslup, 
teknik ve temalardaki benzerlikleri veya farklılıkları belirlemek için 
karşılaştırmak” 
“Yanya’nın göl kenarında bulunan heykellerden esinlenerek 'resim 
çalışmaları' yaratmak için sanat atölyesine katılmak”

 
DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Heykellerin dikkatli gözlem yoluyla öğrenciler, 
her bir heykeltıraşı ayırt eden teknik ve sanatsal 
üslup unsurlarını belirlemeye davet edilir. 

BİLGİLENDİRME 

- Görsel Sanatlar ÖĞRETMENİ, 1996 
yılındaki sempozyumda heykellerin 
sanatsal değeri hakkında bilgi verir, 
heykeltıraşların malzeme ve araç 
kullanımlarını anlatır ve sanat 
atölyesinde öğrencilere özgün bir katılım 
deneyimi yaşamaları için uygulamalı 
talimatlar verir. 

- Tarih beyni, Klasik ve Bizans 
döneminden günümüze kamusal alanda 
heykeltıraşlık geleneği hakkında bilgi 
verir. Tarih bölümü de tarihsel bağlamın 
ve coğraf i konumun sanatçının 
yaratımını nasıl etkilediğine dair örnekler 
veriyor. 

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler resim ÖĞRETMENİ taraf ından verilen 
anketi cevaplayabilmeleri için not tutarlar ve 
toplanan veriler açık hava etkinliğinden sonra 
sınıfta tartışılır. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 
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SÜREÇ 
1  

1. Açık hava öncesi çevre faaliyetleri: 
A. 1996'da Yanya'daki 2. Heykel Sempozyumu hakkında tanıtım videosu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Itu8DHHVBPs&ab_channel=%CE%9F%CE%B4%CF
%8C%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD  
B. Yüzyıllar boyunca en önemli anlatım biçimlerinden biri olan heykele tarihsel gönderme. 
C. Öğrenciler, Yanya'daki 2. Heykel Sempozyumu hakkında bilgi bulurlar. 
https://glypto.wordpress.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Itu8DHHVBPs&ab_channel=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Itu8DHHVBPs&ab_channel=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://glypto.wordpress.com/
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Sculpture Symposium  Ioannina’da  1996’da 
2 2. Eğitim gezisi sırasında:  

     A. Öğrenciler göl kenarında sergilenen tüm heykelleri keşfederler. 
B. GÖZLEM'lerini yoğunlaştırmaları, açığa çıkan heykellerin stil, yapım ve tekniğindeki 
ayrıntıları belirlemeleri teşvik edilir. 
C. Daha sonra öğrenciler heykellerden birini seçer, heykellerin ait olduğu hareketin 
özelliklerini belirler ve seçilen detayları çizim bloklarında tasvir eder. 
D. Sanat eserlerini yakından inceledikten sonra, öğrenciler kullanılan tekniğin, formların, 
şekillerin ve yüzeylerin dokusunun ayrıntılarını analiz edebilirler. 
E. Öğrenciler, 2 boyutlu görüntüler oluşturarak ve vurgulama ve gölgelendirme yoluyla 3 
boyutlu efektler oluşturarak bilgilerini genişletir ve tasarım ilkelerine aşina olurlar. 
F. Öğrenciler, sınıf  arkadaşlarının ve kendi çalışmalarını değerlendirmek için sanat eleştirisi 
kelimesini nasıl kullanacaklarını öğrenirler. 
 

 
 

DEĞERLENDİRME  

1 Bilgi yarışması 

2 Hikâye oluşturma: “Gözlerinizi kapatın ve bir heykel için model 
olduğunuzu hayal edin. Size nasıl sunulmasını istersiniz?” 

3 Sergi süresince öğrencilerin sanat atölyesinde yaptıkları çalışmaların 
değerlendirilmesi. 

Odysseas SELIOS  
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   

- Öğrenciler, seçilen bir heykelin arkasında saklanan hikâyeyi hayal etmeye teşvik 
edilir. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

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

- - Açık hava ortamında ziyaretin etkisini ölçmek için uyguladık. 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
- - Öğrenciler kısa bir metin halindeki heykelleri en çok ve en az sevdikleri, en çok 

hangi sergilerin etkileyici olduğu ve sebepleri açısından değerlendirdi. 

 

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 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  

- Okulun müze köşesinde öğrencilerin kreasyonları sergilendi. 

 

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

 

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

 

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

birliği içinde kartpostallar oluşturdular. 

 

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

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

 

 

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 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI 5. Gymnasium of Ioannina 
2 LESSON Görsel Sanatlar “Gümüş ve Sanat” 
3 SINIF / SINIFLAR 3. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+40’+40’+20’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Yanya Gümüşçülük Müzesi  

https://www.piop.gr  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.30 AM  

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

 

1. Gümüş objenin işlenmesi ve işlenmesi için 
farklı geleneksel tekniklerin aşamalarını ve 
ayrıca bireysel malzeme ve araçların 
kullanımına ilişkin teknolojik evrimi görme 

2. Gümüşçülüğün daha geniş bölgenin ekonomisi 
ve kültürel kimliğindeki kilit rolünü tanıma 

3. Yerel gümüşçülüğün kazanımlarını takdir 
etmek ve Yanya şehrinin neden yüzyıllardır her 
çeşit gümüş işçiliği ile ünlü olduğunu anlama 

4. Öğrencilerin yerel halk sanatını Epirus 
bölgesinin somut kültürel mirasının bir örneği 
olarak tanıtma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Tarih Öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.piop.gr/
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

3. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   3. sınıf   DERS / 

KONU 
* Gümüş işleme sanatı 
*Gümüş işlemede kullanılan 
teknikler. 
*Bir müze sergisinin gravür tekniği 
kullanılarak ayrıntılı olarak 
tasarlanması ve çoğaltılması 

TARİH  15.10.2019 
DERS 
SAATİ  

180’ dakika 
3 saat  

H
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HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriği ile doğrudan/dolaylı bağlantısı kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. Estetik Eğitimi (Görsel Sanatlar) ders konusu ile gözlemledikleri arasında bağlantı 
kurma 

4. Yerel geleneğin bir parçası olarak halk sanatının zarafetini ve kalitesini takdir eden, 
anonim olan büyük ustaların gümüş sanatını, eserlerini keşfetme f ırsatı bulma 
(Görsel Sanatlar) 

5. Bizans sonrası ve modern dönemlerde (15. – 20. yüzyıl) bölgedeki en önemli tarihi 
olaylarla ilgili Epirote gümüşçülüğünün başlıca aşamaları hakkında bilgi sahibi olma 
(Tarih) 

6. Müzedeki haritalar üzerinde Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında en önemli 
gümüş eşya merkezlerini ve hammaddenin üretildiği madenleri bulabilme (Coğrafya) 
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ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1.  Yüzyıllar boyunca heykel yapımı ile ilgili çeşitli bilgileri tanıtma f ırsatına sahip 
olur 

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

3. Öğrencinin katılımını artıran uygulamalı etkinlikler oluşturabilecektir 

4. Öğrencileri, aşağıdaki gibi soruları yanıtlayarak nesnelerin çok boyutlu 
yaklaşımıyla öğrenmeye teşvik eder: 

Kim taraf ından yaratıldığı 

Kimin için yaratıldığı 

Nerede yaratıldığı 

Oluşturulduğunda 

Nasıl oluşturuldu 

Neden yaratıldı? 

5. Deneyimsel öğrenme ilkelerini izleyerek öğrencileri yönlendirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Görsel okuryazarlık becerilerini geliştirir 

2. Müze ortamında sergilenen nesneler aracılığıyla sunulan bilgileri yorumlama, 
tanıma, takdir etme ve anlama becerisi kazanır 

3. Gözlem, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirir 

4. Gümüşçülüğün önemini ve bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik bağlamıyla olan 
bağlarını kavrar 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

 *TEMATİK: Gümüş işleme kreasyonları, gümüş işleme teknolojisi 
*ÖZEL: 
Ürün oluşturulana kadar izlenecek teknikleri ve gerekli adımları bulmak. 
Müzede bulunan gümüş bir objenin detayının kabartma tekniği ile gravür 
tekniğinin birlikte kullanılarak çoğaltılması. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya ile İlişkilendirme – Sanat – Tarih 

METOT VE TEKNİKLER  1. Doğrudan gözleme 
2. Yaparak Öğrenmek 
3. Kendi kendini motive eden öğrenme 
4. Yaygın öğrenme 
5. Bir sanat eserinin detayını seçip, çizerek ve pirinç ince bir kâğıda 

kazıyarak öğrencilerin aktif  katılımı 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

 1. Sorgu araçları: 
Duvar panoları, belgeseller, sergi etiketleri, fotoğraf lı enstantaneler. 
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UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Gümüş eşya yapımında kullanılan çeşitli tekniklerin, malzemelerin 
ve aletlerin, özellikle sanayi öncesi dönemde keşfedilmesi 
“Gümüşün şekillenme şekline, kullanımına ve müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarına göre sanat eseri tasnifi” 
Amatörler için orijinal ve aynı zamanda kolay bir şekilde 
“eserler”yaratmak için sanat atölyesine katılmak” 

 

 
DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Sergilere ek olarak, öğrenciler gümüş eşya 
yapmak için gerekli olan çeşitli gerçek alet ve 
malzemeleri, gerçek gümüşçü tezgahlarını, 
gümüş objelerin yapım şekilleri ile ilgili 
fotoğraf ik enstantaneleri gözlemleme f ırsatı 
buluyorlar. 

BİLGİLENDİRME 

- Görsel Sanatlar öğretmeni, sanat 
atölyesinde müze sergilerinin sanatsal 
değeri hakkında bilgi verir, müzede 
bulunan malzeme ve araçların 
kullanımını anlatır ve öğrencilere özgün 
bir katılımcı deneyim yaşamaları için 
uygulamalı talimatlar verir. 

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

VERİ TOPLAMA 

Öğrenciler resim öğretmeni taraf ından verilen 
anketi cevaplayabilmeleri için not tutarlar ve 
toplanan veriler müze sonrası ziyaret 
etkinliklerinin bir parçası olarak sınıfta tartışılır. 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 
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SÜREÇ 
1 1. Açık hava öncesi çevre faaliyetleri: 

A.Ioannina Gümüşçülük Müzesi hakkında tanıtım 
videosu.https://www.youtube.com/watch?v=M6JjDrWYcD0 B. Yanya halk sanatına 
tarihsel referans. 
C. Çağdaş gümüşçü eserlerinin sergilendiği Yanya Geleneksel El Sanatları Merkezi (TCCI) 
ziyareti. 
http://www.kepavi.gr  

 Ioannina Geleneksel El Sanatları Merkezi 
2 2. Eğitim gezisi sırasında: 

A. Müzenin başlıca hedefleri hakkında sunum. 
https://www.karf itsa.gr  
B. Gözlem aletleri, gümüşçü tezgâhları, didaktik panolar ve gümüş eşya kreasyonlarında 
kullanılan farklı teknikleri keşfetmek için belgeseller. 
C. Gruplar halinde çalışarak, zamanla değişen müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre farklı 
türde gümüş objeler bulurlar. 
D. Sergileri inceleyen öğrenciler sanat eseri tarzlarını sorgular ve şekil, boyut, renk ve 
dokulardaki farklılıkları fark eder. 
E. Müze sergisini gezen öğrenciler, gümüş bir sanat eserinin bir detayını seçer, çizer ve 
ince bir pirinç levha üzerine yeniden üretir. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M6JjDrWYcD0
http://www.kepavi.gr/
https://www.karfitsa.gr/
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DEĞERLENDİRME 

1 Bilgi yarışması 

2 Yeni edinilen bilgileri test etmek için etkileşimli keşif  oyunu 

3 Öykü oluşturma: "Bir müze nesnesi konuşabilseydi bize nasıl bir 
masal anlatırdı?" 

4 Sanat atölyesinde el yapımı yaratımın öz değerlendirmesi 

Odysseas SELIOS  
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  

- Müzenin kalıcı veya geçici sergileri, gümüş sanat eserleri ve gümüşçülüğün altında 
geliştiği yaratıcıları hakkında grup tartışması. 

 

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, başlangıç noktası olarak “müze sergilerinin gizli yaşamı”nı kullanarak 
bir hikâye yazmaya teşvik edilir. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
  

 

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

- Müze deneyiminin etkisini ölçmek ve bir sonraki müze gezisini planlamak için geri 
bildirim almak için uyguladık. 

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
- Öğrenciler, özellikle atölyenin uygulanması için sağlanan alan için müzeye teşekkür 

ettiler ve eserlerinden birini hediye olarak sundular. 

 

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  

- Öğrencilerin eserleri okulun müze köşesinde sergilenmeye devam edildi 

 

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

 

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

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
- Müze sergilerinden ilham alan öğrenciler, sanat sınıf ında Resim öğretmeni ile iş 

birliği içinde kartpostallar oluşturdular. 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

DPRDNM_SL 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

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

 

 

2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihçesinin belirlenmesi ve bunun yıllık müfredat ve diğer 
disiplinler arası derslerle uyumlu ve ilgili olduğundan emin olunması 

 

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 

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI  
2 DERS Görsel Sanatlar (Çok Renkli Cam Boncuklar ve Situlae 

sanatı) 
3 SINIF / SINIFLAR 5. sınıf  (11 yaş) 
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+10’ 1 hour 30 dk. 
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 –01.00 PM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Fikirleri sanat yoluyla iletme 

2. Tekstil, çizim vb. üzerine baskı yapmak gibi 
farklı ortamları deneme 

3. Sanat çalışması izleyerek ve tartışarak 
kendilerini ve sınıf  arkadaşlarını tanıma 

4. Sanatın hayatı nasıl yansıttığı ve bireyleri nasıl 
etkilediğine dair bir anlayış geliştirme 

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 GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI  
SINIF    5. sınıf  DERS / 

KONU 
*Baskı ve Situlae Sanatı 
 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

40’+40’+10’ 
1 saat 30 dakika 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müze ziyaretini ve ders içeriğini okulda tartışılan konulara bağlama 

2. Farklı sanat tekniklerini (çizim, resim, heykel, rölyef, baskı vb.) ve sanatsal 
zaman dilimlerini öğrenme 

3. Tarih öncesi dönem hakkında bilgi edinme (Tarih) 

4. Dolenjska bölgesinin farklı kültürleri, sakinleri, göçleri ve ekonomik gelişimi 
hakkında bilgi edinme (Coğrafya) 

5. Dolenjska bölgesindeki kültür ve insanların günlük yaşamları hakkında bilgi 
edinme (Toplum ve çevre) 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN: 

1. Etkinlik süresince yeni yöntem/teknikleri uygular 

2. Okul dışı ortamlar için etkileşimli ders planlaması ve organizasyonu yapabilir  

3. Disiplinler arası ders edinme becerilerinde kendini geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Sanat ve sanatsal ifadeyi daha iyi anlar 

2. Fikirleri sanat yoluyla iletir 

3. Farklı ortamlarla tekstil, çizim vb. gibi denemeler yapar 

4. Sanat çalışması izleyerek ve tartışarak kendilerini ve sınıf  arkadaşlarını tanır 

5. Sanatın bireyleri nasıl yansıttığı ve etkilediği konusunda bir anlayış geliştir ir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

 * TEMATİK: sanatın ve sanatsal ifadenin daha iyi anlaşılması 
* ÖZEL: Öğrenciler, Situlae sanatını ve tarihçiler için önemini 
anlayabilecek ve yorumlayabilecektir. Müzede sergilenen önemli 
eserler hakkında bir konferans ve kısa bir tur olacak. Fikirlerinin ve 
hikâyelerinin sanatsal ifadesi hakkında bilgi edinecekler ve ayrıca 
pratik aktivitelere sahip olacaklar. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih ile ilişkilendirme – Dolenjska 
bölgesindeki tarih öncesi yaşam ve 
Coğrafya – insanlar ve diğer bölgelerle ticaret ekonomisi. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Ders verme 
2. Gösteri 
3. İş birliği 
4. Diyalog 
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5. Pratik/yaratıcı aktiviteler 
6. Soru-Cevap 
7. Gözlem 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

Öğretmen öğrencilere tekstil üzerine baskı yapmak için gerekli 
malzemeleri (kâğıt, makas, baskı renkleri, tekstil vb.) sağlar. 
Öğrenciler, müzede sergilenen cam boncukları ve Situlae'yi 
gözlemlemek için kısa bir tur yapacaklar. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Her öğrenci kendi tişörtünü ya da eve götürebileceği başka bir 
tekstil ürününü basacak. Ayrıca Situlae figürlerinden 
esinlenerek kendi kâğıtlarını ve animasyonlu sanatlarını 
yaratacaklar. Bireysel ve grup halinde çalışacaklar” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE
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GÖZLEM Gözlemlerin açık hava ortamında yapılması 

BİLGİLENDİRME 

Etkinlik hakkında önceden bilgi sahibi olmak 
-Müze sergisi 
-Durum sanatı 
-Dolenjska bölgesinde tarih öncesi 
yaşam 
-Diğer bölgelerle insan ve ticaret 
ekonomisi vb. 

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

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Tekstil üzerine baskı sürecinin anlatılması ve uygulamalı etkinlik için yönerge verilmesi. 
2 Öğrencilere gerekli araç ve gereçlerin dağıtılması. 
3 Tekstil üzerine baskı için motif ler (çok renkli cam boncuklar) oluşturma ve renk seçimi. 
4 Nihai ürünün nasıl yapılacağını göstermek ve her öğrencinin tişörtünü basmasına izin 

vermek. 
5 Kâğıt üzerinde basılı ve çizilmiş f igürleri kullanarak ve uygulamalarla canlandırarak Situlae 

sanatı oluşturma. 

6 Yeni yapılan tüm yaratıcı sanat eserinin sergilenmesi ve çalışma ortamının toparlanması. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test – Öğrenciler, oluşturdukları sanat 
eserlerini birbirleriyle ve müzede sergilenen eserlerle 
karşılaştırarak görsel bir tamamlayıcı test yaparlar. 

2 Kelime Bilgisi Testi – Öğrenciler yaratımlarının arkasındaki 
hikâyeleri birbirleriyle tartışarak ve farklı sanat çalışmalarını 
yorumlayarak kelime bilgisi testi yaparlar. 

3 Öğrencilerden uygulanan ders planını değerlendirmeleri istenir. 

Lavra FABJAN 
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    
 

 



"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– GÖRSEL SANATLAR 
 

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

 

 

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.) 

 

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 
 

 



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

, 

 

 

 

 

 



"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  
2 DERS Coğrafya (Eski Şehir Merkezini Keşfetmek) 
3 SINIF / SINIFLAR 5. sınıf  (11 yaş) 
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+40’+40’+40’+40’ 4 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Novo Mesto – Glavni Trg/Kettejev Drevored 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 08.30 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul girişi –01.00 PM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Sanat yoluyla f ikir geliştirme ve iletme 

2. Şiir ve Görsel Sanatlar aracılığıyla farklı 
sanatsal ifade biçimlerini öğrenme 

3. Tebeşirle çizim/yazı tekniği ile deney yapma 

4. Sanatın yaşamı ve bireyleri nasıl yansıttığı ve 
etkilediği konusunda bir anlayış geliştirme  

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 GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF    5. 

sınıf  
DERS / 
KONU 

*Kete’s Novo Mesto 
*Eski Şehir Merkezini 
Keşfetmek 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

40’+40’+40’ +40’ 
+40’+40’ 
4 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Eski şehir merkezi ziyaretini ve ders içeriğini okulda tartışılan konulara bağlama 

2. Farklı sanat tekniklerini (çizim, resim, heykel, rölyef, baskı vb.) ve sanatsal 
zaman dilimlerini öğrenme 

3. Sloven Dili (şiir ve edebiyat hakkında bilgi edinme, Slovenya'dan ünlü şair ve 
yazarlar hakkında bilgi edinme) gibi diğer okul konuları ile doğrudan ilişki içinde 
olma (Görsel Sanatlar) 

4. Sloven Dili gibi diğer okul konuları ile doğrudan ilişki kurma (şiir ve edebiyat 
hakkında bilgi edinme) 

5. Novo Mesto'nun zengin Tarihi ve şehrin önde gelen sakinlerine adanmış doğal 
veya kültürel anıtlar hakkında bilgi edinme. (Tarih) 

6. Çevremizdeki günlük yaşam ve kültür hakkında bilgi edinme (Toplum ve çevre) 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkinlik esnasında yeni yöntem/teknikleri uygulayacaktır 

2. Okul dışı ortamlar için etkileşimli ders planlaması ve organizasyonu yapabilir  

3. Disiplinler arası ders edinme becerilerinde kendini geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Sanat ve sanatsal ifade ve edebiyatı daha iyi anlar 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Sloven şair ve yazar Dragotin Kette'nin hayatı ve eserleri 
hakkında bilgi edinme. 
* ÖZEL: Şiir ve diğer sanat biçimleriyle sanatsal ifade 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih, Sloven dili, edebiyatı ve 
coğrafyası ile ilişkilendirme 
Sloven Dili- Novo Mesto'dan şairler ve yazarlar 
Tarih – Novo Mesto'nun kültürel tarihi 

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



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

Öğretmen öğrencilere konuyla ilgili işaretlenmiş yerleri olan bir Novo 
mesto haritası verecektir. Öğrenciler ayrıca Kete'nin şiirlerinden 
örnekler ve yazmak için renkli tebeşir alacaklardır. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Öğretmen, Dragotin Kette'nin hayatı ve çalışmasıyla ilgili farklı 
yerlerde öğrencilere rehberlik edecek. Her öğrenci ayrıca sevdiği bir 
kişi (veya başka bir konu) hakkında kendi şiirini/ayetini oluşturacak ve 
renkli tebeşirle bir granit taşın üzerine yazacaktır.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM GÖZLEM'lerin açık hava ortamında yapılması 

BİLGİLENDİRME SINIFLAR okulu hakkında önceden bilgi 
sahibi olmak 

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

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 

SÜREÇ 
1 Kette'nin Novo mesto ve Novo mesto hakkında yazdığı edebi eserlerden örnekler dağıtmak. 
2 Rehberli tura Kettejev Drevored (Kette Bulvarı) ve yaşadığı ev ile başlamak. 
3 Ivan Vavpotič taraf ından boyanmış şairin portresini gözlemlemek için Jakčev Dom 

galerisinde. 

4 Kasabanın önündeki şairin büstünü görmek için Glavni Trg'ye yürüyüş. 

5 Glavni Trg'de, Kete'nin şiiri "Na Trgu"dan dizelerle taş bir çeşme yazılıdır. 

6 Yazılı şiirin anlamı ve taş işleme tekniğinin incelenmesi. 

7 Ana meydandaki granit taşlara şiir yazabilmeleri için öğrencilere tebeşir dağıtmak. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlayıcı Test – Öğrenciler şairin büstünü gözlemler 
ve portresiyle karşılaştırır. Ana meydandaki taş çeşmeye 
kazınmış şiiri de keşfederler. 

2 Kelime Bilgisi Testi – Öğrenciler Kete'nin şiirlerinin anlamını 
yorumlar ve kendi şiirlerini/dizelerini oluştururlar. 

3 Öğrencilerden uygulanan ders planını değerlendirmeleri istenir. 

Lavra FABJAN 
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 tarihi ve eserleri, müzenin dönemi ve özelliklerinin soru cevap yöntemiyle 
değerlendirilmesi – Zorunlu 

 

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

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
 

 

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

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Öğrenciler taraf ından kartpostalların oluşturulması – Zorunlu  
 

 

16  Yüksek çözünürlüklü videolar çekmek – Zorunlu    
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FUN_SP 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

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 Görsel Sanatlar “Visiting Fundación Uxío Novoneyra” 
3 SINIF / SINIFLAR 4. sınıf  ESO 
4 TOPLAM SÜRE  240’ 4 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Fundación Uxío Novoneyra 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Ana kapı –18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Uxío Novoneyra'nın evinin çevresindeki geziyi 
bilme 

2. Çevredeki doğanın ve çevrenin 
gözlemlenmesinin desteklenmesi 

3. Kaligramların çizilmesiyle sanatsal ifadeyi ve 
yaratıcılığı teşvik etme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel sanatlar öğretmeni 
Müze rehberleri  
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yönetmeliklere uygun geçerli ehliyet ve plakalı otobüs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   4. sınıf   DERS / 

KONU 
*Kaligramlar yoluyla doğayı 
gözlemleme ve yorumlama 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan ve dolaylı bağlantılar kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilgili hale getirme 

3. Gözlem evresinden sonra kendi kaligramlarını yazabilme ve tasarlayabilme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Sınıf dışında gözlem ve yaratıcılık ortamı oluşturur 

2. Ders planının etkinliklerini ve yönlerini dinamik bir şekilde tanıtır 

3. Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Hem edebi hem de estetik ifade yeteneklerini kullanır 

2. Kaligram tekniği ile tanışır 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Tabiatı anlatım ve yorumlama biçimi olarak kaligramlar, karışık 
şiir ve resim tekniğ 
* ÖZEL: Kaligram tekniğinin incelenmesi 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: COGRAFYA- Sanat- Tarih ile İlişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER  1. Kaligramların detaylandırılması üzerine kolektif  bir oyun 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Müze objeleri: müze duvarlarında gösterilen resim ve çizimler 
2. Müze objeleri: Şair taraf ından yapılan kaligramlar 
3. Öğrencilerin çalışması için malzemeler: Masa, sandalye, kâğıt, Boya 

kalemi, renkli keçeli kalem, suluboya, isteğe bağlı: tebeşir ve tahta 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Öğrencilerin kendi hatlarını oluşturmaları, tasarlamaları ve 
çizmeleri için müze personeli ve öğretmenler rehberlik eder.” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Doğa gözlem etabı, etkinliğin dış mekân 
aşamasında yer almıştır. Öğrencilerin müzenin 
sanat fonlarıyla tanışacağı evin içinde ikinci bir 
gözlem etkinlik gerçekleştirilir.  

BİLGİLENDİRME 

- Öğretmenler, şairin hayatı ve edebi 
ürünleri ile ilgili çizimler, resimler, 
gravürler ve kaligramlardan oluşan evin 
sanat koleksiyonu hakkında gruplar 
oluşturur ve bilgi verir. 

VERİ TOPLAMA Her grup sonuçlarını genel bir beyin f ırtınası 
etkinliğinde toplar ve paylaşır 

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
  



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

SÜREÇ 
1 Etkinlik 1: Sanat çalışması'nın iç mekân gözlemi 

МЕТOT VE TEKNİKLER: 
Küçük gruplar halinde ziyaretçiler, evin duvarlarında bulunan çok çeşitli sanat çalışmalarıyla 
tanışırlar. Farklı teknikler yorumlanır: çizimler, gravürler, resimler ve son olarak kaligramlar. 
 
KAZANIMLAR: 
Farklı sanatsal ifade biçimlerini bilmek. 
 
Araç ve gereçler 
Müze objeleri 
 
İŞLEYİŞ.: 
Müze rehberleri etkinliğe öncülük eder ve daha sonra farklı ifade yöntemlerini gösterir ve açıklar. 

2 Etkinlik 2: Kaligramlar oyunu 
МЕТОT VE TEKNİKLER: 
Öğrencilerin kolektif  bir oyunla kendi kaligramlarını tasarlamaları ve çizmeleri teşvik edilir. 
 
KAZANIMLAR: 
Sanatsal anlatım: kaligram yazma ve çizme. 
 
Araç ve gereçler 
Yukarıda belirtilen tüm malzemeler: boya kalemleri, renkli kalemler, vb. 
 
İŞLEYİŞ: 
1. Öğrenciler üç veya dört kişilik gruplara ayrılır. 
2. Her grup, dış mekân gözlem evresinde gördüklerini / duyduklarını / hissettiklerini anlatacak 
bir sözcük seçer. 
3. Tüm kelimeler küçük bir kâğıda yazılır ve bir torbaya konur. Bazıları körü körüne çantadan 
alınır ve seçilir. 
4. Her grup bu kelimelerden birini alır ve onlarla bir cümle yazar. 
5. Cümleler tahtada tartışılır ve yazılır. 
6. Öğrenciler kaligramlarını cümlelerle yazar, çizer ve çizerler. 

DEĞERLENDİRME 

1 Etkinliğin genel değerlendirmesi, tüm katılımcıların geri bildirimleri 
dikkate alınacaktır: öğretmenler, rehber, öğrenciler ve ara sıra dış 
danışmanlar. 

2 Yetişkin katılımcılar, etkinliğin geliştirilmesinden kısa bir süre sonra 
bir araya gelecek ve sonuçları proje değerlendirmesi için tasarlanan 
yönergeler'e göre detaylandıracaklardır. 

Roberto Bananas PEREZ 
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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– GÖRSEL SANATLAR 
  

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 Görsel Sanatlar “Visiting Fundación Uxío Novoneyra” 
3 SINIF / SINIFLAR 4. sınıf  ESO (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  Ana kapı –18.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Exigo Novoneira'nın evinin etraf ındaki geziyi 
bilmek 

2. Çevrede doğanın ve çevrenin 
gözlemlenmesinden yana olmak 

3. Kaligramların çizilmesiyle sanatsal ifadeyi ve 
yaratıcılığı teşvik etmek 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Görsel sanatlar öğretmeni 
Müze rehberleri  
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

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

4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF   4.  

sınıf  
DERS / 
KONU 

*Kaligramlarla doğayı 
gözlemleme ve yorumlama 

TARİH  İlkbahar/Yaz 
DERS 
SAATİ  

240’ 
4 saat  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müzenin ders içeriğiyle doğrudan ve dolaylı bağlantılar kurma 

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplin ve konularla ilgili hale getirme 

3. Gözlem evresinden sonra kendi kaligramlarını yazabilme ve tasarlayabilme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Sınıfta gözlem ve yaratıcılık ortamı oluşturur 

2.  Ders planının etkinliklerini ve yönlerini dinamik bir şekilde tanıtır 

3.  Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Hem edebi hem de plastik ifade yeteneklerini kullanır 

2.  Kaligram tekniği ile tanışır 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER 

* TEMATİK: Doğanın bir anlatım ve yorumlama biçimi olarak kaligramlar, 
karışık bir şiir tekniği, çizim ve resim 
* ÖZEL: Kaligram tekniğini analiz etme 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: COĞRAFYA- Sanat- Tarih ilişkilendirme 

METOT VE TEKNİKLER 1. Kaligramların detaylandırılması üzerine kolektif  bir oyun 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Müze objeleri: müze duvarlarında gösterilen resim ve çizimler  
2. Müze objeleri: Şair taraf ından yapılan kaligramlar 
3. Öğrencilerin çalışması için malzemeler: Masa, sandalye, kâğıt, Boya 

kalemi, renkli keçeli kalem, suluboya, isteğe bağlı: tebeşir ve tahta 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
"Öğrenciler müze personeli ve öğretmenler tarafından kendi 
kaligramlarını oluşturmaları, tasarlamaları ve çizmeleri için 
yönlendirilir” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Doğa gözlem etabı, etkinlik'in dış mekân 
etabında yer alır. Öğrencilerin müzenin sanat 
fonlarıyla tanışacağı evin içinde ikinci bir gözlem 
etkinliği gerçekleşecektir. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğretmenler, şairin hayatı ve edebi 
üretimi ile ilgili çizimler, resimler, 
gravürler ve kaligramlardan oluşan evin 
sanat koleksiyonu hakkında gruplar 
oluşturur ve bilgilendirir. 

VERİ TOPLAMA Her grup sonuçlarını genel bir beyin f ırtınası 
etkinliğinde toplar ve paylaşır 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
  

SÜREÇ 
1 Etkinlik 1: Sanat çalışmasının iç mekân gözlemi 

METOT VE TEKNİKLER: 
Küçük gruplar halinde ziyaretçiler, evin duvarlarında bulunan çok çeşitli sanat çalışmalarıyla 
tanışırlar. Farklı teknikler yorumlanır: çizimler, gravürler, resimler ve son olarak kaligramlar. 
 
KAZANIMLAR: 
Farklı sanatsal ifade biçimlerini bilmek. 
 
Araç ve gereçler 
Müze objeleri 
 
İŞLEYİŞ: 
Müze rehberleri Etkinliğe öncülük eder ve daha sonra farklı ifade yöntemlerini gösterir ve açıklar. 

2 Etkinlik 2: Kaligram oyunu 
METOT VE TEKNİKLER: 
Öğrencilerin kolektif  bir oyunla kendi kaligramlarını tasarlamaları ve çizmeleri teşvik edilir. 
 
KAZANIMLAR: 
Sanatsal anlatım: kaligram yazma ve çizme. 
 
Araç ve gereçler 
Yukarıda belirtilen tüm malzemeler: Boya kalemleri, renkli kalemler, vb. 
 
İŞLEYİŞ: 
1. Öğrenciler üç veya dört kişilik gruplara ayrılır. 
2. Her grup, dış mekân gözlem evresinde gördüklerini / duyduklarını / hissettiklerini anlatacak 
bir sözcük seçer. 
3. Tüm kelimeler küçük bir kâğıda yazılır ve bir torbaya konur. Bazıları körü körüne çantadan 
alınır ve seçilir. 
4. Her grup bu kelimelerden birini alır ve onlarla bir cümle yazar. 
5. Cümleler tahtada tartışılır ve yazılır. 
6. Öğrenciler kaligramlarını cümlelerle yazar, çizer ve çizerler. 

   DEĞERLENDİRME  

1 Etkinliğin genel değerlendirmesi, tüm katılımcıların geri bildirimlerini 
dikkate alacaktır: öğretmenler, rehber, öğrenciler ve ara sıra dış 
danışmanlar. 

2 Yetişkin katılımcılar, Etkinliğin geliştirilmesinden kısa bir süre sonra 
bir araya gelecek ve sonuçlarını değerlendirmesi projesi için 
tasarlanan yönergelere göre detaylandıracaklardır. 

Roberto Bananas PEREZ  
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 Müzenin Anlamını ve bilincini yansıtmak için görseller, eserler veya reprodüksiyonlarla 
oluşturulacak Müze köşesine ve mümkünse öğrenciler taraf ından getirilecek eski eşyalarla 
katkıda bulunmak – 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 – GÖRSEL SANATLAR 
  

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: Buitrago de Lozoya'da sanat (Madrid'deki 

Buitrago del Lozoya kasabasını ziyaret) 
- Duvardaki tuvaller, şehri doğal olarak kucaklayan ve koruyan Lozoya Nehri menderesinin 
şekline yapışarak bir üçgen oluşturur. Hilafet tarzında dikdörtgen planlı ve hafif  çıkıntıya 
sahip çok sayıda kulesi vardır, ancak bu site çeşitli Mudejar fabrika duvarlarında görüldüğü 
gibi bazıları 12. ve 13. yüzyıllarda olmak üzere çeşitli reform ve ilavelere konu olmuştur. 
Kale, muhafazanın güneydoğu köşesinde bulunan yedi kuleli dikdörtgen bir yapıdır. 
 
- Santa Maria Del Castillo de Buitrago de Lozoya kilisesi, Gotik ve Mudejar unsurlarıyla 
muhtemelen 14. yüzyıldan kalma orijinaldir, batı örtüsü, 15'in son on yıllarındaki gösterişli 
Gotik'in güzel bir örneğidir ya da 16. yüzyılın başlarında. 
 

- Picasso Müzesi-Eugenio Arias Koleksiyonu, Madrid Topluluğu taraf ından yaratılan 
ve açılan ilk müzeydi. 1985'ten bu yana Buitrago del Lozoya Belediye Binasının 
odalarında yer alan otel, Picasso'nun hayatının son 25 yılında, 1948'den 1973'e 
kadar eski berberine adadığı ve verdiği eserlerden oluşan bir koleksiyona ev 
sahipliği yapıyor: ki Eugenio Aria sürgünü sırasında Vallauris'te (Fransa'nın 
Güneyinde) tanışmıştır. 

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI CEIP Obispo Moscoso  
2 LESSON Görsel Sanatlar “Madrid Buitrago del Lozoya Kasabasını 

Ziyaret”  
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  300’ 5 saat tur  
5 GEZİLECEK MÜZE Madrid Buitrago del Lozoya Kasabası 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 09.00 AM 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Valgallego Park Alanı – 16.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. İçeriği daha önce sınıfta çalışmış olan gerçekle 
doğrudan temas yoluyla tarihi pekiştirme 

2. Olgu, olgu ve sosyo-mekansal işleyişler in 
tarihsel ve sanatsal bütüncül bir şekilde 
incelenmesini ele almak, onları yapılandıran 
unsurlar arasında var olan çoklu bağlantılar ı 
keşfetmeye çalışma 

3. Tarih ve cografya ile ilgili olarak görsel 
sanatlar'ın disiplinlerarası bir şekilde çalışma 
gereğini, ancak bu üç disiplinin ortak eylemiyle 
ve küreselleşen bir şekilde ulaşılabilecek 
sosyo-mekansal gerçeklik ve tarihsel-sanatsal 
anlayışa katkıda bulunan bilgi birikimiyle 
ortaya koyma 

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

5. Güzergâh süresince ve sonrasında çeşitli 
kaynaklar ve süreçler aracılığıyla bilgi toplama, 
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çalışmanın coğraf i, tarihi ve sanatsal 
objelerinin içeriğini öğrenme 

6. Şehrimizin kültürel mirasına saygı duymayı 
öğrenme 

7. Gruplar halinde iş birliği içinde çalışma 

8. Günümüz kültüründeki bazı işleri yansıtacak 
bir piramit diyagramı oluşturma 

9. Araştırmaları hakkında bilgi paylaşma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen (eğitmen) 
2 yardımcı  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Özel otobüs  

 

 
 
B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

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

KONU 
*Buitrago de Lozoya’da resim 
dersi (Madrid Buitrago del 
Lozoya Kasabasını Ziyaret) 

TARİH  İlkbahar / Yaz  
DERS 
SAATİ  

300’ 
5 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. Buitrago de Lozoya kasabası hakkında bilgi sahibi olma 

4. Yüzyıllar boyunca farklı kültürel, sosyal, politik ve ekonomik yöndeki bir dostluktan 
oluşan farklı medeniyetlerin ve halk müzesinin zamanlarını öğrenme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

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

2. Disiplinler arası dersleri planlayabilme ve etkin bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Madrid kentindeki Arap etkisi ve mirasının bir sunumunun yanı sıra miras 
mirasının bir kısmını yansıtan Orta Çağ kale yapıları oluşturabilir 

2. Zaman ve medeniyetler arasında kültürlerarası ve miras diyaloğunu teşvik eden 
ve teşvik eden bir okul gezisi yapma f ırsatına sahip olur 

3.  Bir dostluğun nasıl bu kadar değerli olduğunun ve müzemizi günlük eşyalardan 
oluşturmanın ya da hatıraları toplamanın bilincinde olur 
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KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Buitrago de Lozoya'da sanat (Madrid'deki Buitrago del Lozoya 
kasabasını ziyaret) 
* * ÖZEL: Arap hakimiyeti, Orta Çağ ve Pablo Picasso dönemlerinin sosyal, 
kültürel, ekonomik yönlerini eleştirel olarak analiz eder. 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER: coğrafya- Sanat- Tarih- dostluk- 
müzecilik- özel müze- koleksiyon- duygular– Orta Çağ Sanatı- Pablo 
Picasso'nun Sanatı- mimarlık- Arap Mirası- kültür ile ilişkilendirme. 

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

2. Atölye 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Tablet 
2. Notlar 
3. Fotoğraf lar  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

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

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 
Ders öncesinde öğrencilere her bir sanat 
eserinin gruplar halinde not ve fotoğraf 
çekilmesinin önemi hakkında bilgi verilir. 

BİLGİLENDİRME 

- Öğrencilerin bu bilgileri okuldaki 
etkinliklerinde kullanmaları için rehberin 
söylediklerine ilişkin bilgi toplamaları 
gerekmektedir. 

VERİ TOPLAMA  

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

SÜREÇ 
1 Ders, sanat eserinin kullanımı yoluyla keşif yoluyla aktif  bir öğrenme metodolojisi kullanılarak 

gerçekleştirilir 
2 Ders uygulanmadan önce öğrencilere her bir sanat eserinin not ve resimlerinin alınmasının önemi 

hakkında bilgi verilir. Bu şekilde, daha sonra posterlerini oluştururken daha iyi çalışabilirler. 
3 Öğretmen, öğrencilerden bu bilgileri posterlerinde kullanmak için kılavuzun ne dediği hakkında 

bilgi toplamalarını ister. 
4 Okulda her grup müze ziyaretleri ile edindikleri duygu ve bilgiler, beceriler ve deneyimler 

hakkında bir sunum oluşturur. 

DEĞERLENDİRME 

1 iPad ve Kahoot'u kullanarak Madrid'deki Arap Mirası tarihi yerlerini 
gezmek için PPT Sunumu hazırlama 

2 Medya okuryazarlığına odaklanan tarihi Arap Mirası ve Orta Çağ kale 
alanlarının görüntülerini indirmek için İnterneti kullanma 

3 Gruplar halinde Orta Çağ kalesi yapmak 

4 Küp şeker ve kartondan Orta Çağ kalesi modeli yapımı 

Raquel CARBONELL ESCAMILLA 
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 
- Öğrenciler İnterneti tarihi Arap Mirası ve Orta Çağ kale alanlarının resimlerini 

indirmek için kullanırlar 

 

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

 

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

- Öğrenciler topladıkları bilgilerin yanı sıra çektikleri fotoğraf larla PowerPoint'i 
kullanırlar 

 

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

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
  

 

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

 

7 Öz değerlendirme ölçeği – İsteğe bağlı 
 

 

8 Keşif raporu tutma – Zorunlu  
 

 

9 Ziyaretten sonra müzeye teşekkür mektubu – Zorunlu  
 

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

 

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

- Öğrenciler küp şeker ve kartondan Orta Çağ kalesi modeli yapar. 

 

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– GÖRSEL SANATLAR 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müziğin veya açık hava ziyaretinin tanıtımı: Buitrago de Lozoya'da Sanat (Madrid'deki 

Museo o Sorolla'yı Ziyaret) 
 

-  Ünlü İspanyol ressam Joaquín Sorolla y Bastida'nın (Valencia, 1863- Cercedilla, 
1923) evinin ve stüdyosunun özgün atmosferini koruyan Sorolla Müzesi, eserlerinin 
en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Avrupa'daki bir sanatçının en iyi 
korunmuş ev müzelerinden biridir ve kendisi taraf ından da tasarlanan bahçesi 
kentte küçük bir vahadır ve daha sonraki resimlerinde ortak bir konu olmuştur. 
Sorolla Müzesi, Madrid'in merkezindeki bir konakta, eşi ve üç çocuğuyla birlikte 
Joaquín Sorolla y Bastida'ya atölye ve ev olarak hizmet verecek bir konumda 
bulunan bir İspanyol devlet müzesidir. 
 

- Ünlü İspanyol ressam Joaquín Sorolla y Bastida'nın (Valencia, 1863- Cercedilla, 
1923) evinin ve stüdyosunun özgün atmosferini koruyan Sorolla Müzesi, eserlerinin 
en büyük koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Avrupa'daki bir sanatçının en iyi 
korunmuş ev müzelerinden biridir ve kendisi taraf ından da tasarlanan bahçesi 
kentte küçük bir vahadır ve daha sonraki resimlerinde ortak bir konu olmuştur. 
 

- Sorolla Müzesi, Madrid'in merkezindeki bir konakta, eşi ve üç çocuğuyla birlikte 
Joaquín Sorolla y Bastida'ya atölye ve ev olarak hizmet verecek bir konumda 
bulunan bir İspanyol devlet müzesidir. 
 

- Chamberi semtinde, işlek Castellana caddesi'nin hemen dışında yer alan otel, 
sanatçının 1911'den 1923'teki ölümüne kadar ailesiyle birlikte yaşadığı evdi. Ev ve 
tüm eşyaları 1925'te dul eşi Clotilde García del Castillo taraf ından İspanyol 
hükümetine miras bırakıldı ve kocasının anısına bir müze açılmasını istedi. 1932'de 
açılan ve özgün dekorunu koruyan müzede, Sorolla'nın yaşamı boyunca edindiği 
heykeller, seramikler, geleneksel kıyafetler ve mücevherler, mektuplar ve 
fotoğraf lar gibi nesnelerin çoğunu bulacaksınız. Aynı zamanda, İspanyol devletinin 
satın aldığı eserler sayesinde 1982'den bu yana büyümeye devam eden 1200'den 
fazla resim ve çiziminden oluşan olağanüstü bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. 
 

- Bina, 1911 yılında, ressamın çalışma alanını ve evini birleştirecek bir alan yaratma 
isteklerini hayata geçiren mimar Enrique María Repullés başkanlığında inşa edildi 
ve aynı zamanda bahçe alanına sahipti. Birçok mekânın orijinali, Sorolla'nın geniş 
bir eser koleksiyonunun yanı sıra yaşamı boyunca koleksiyoncu olarak topladığı çok 
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sayıda nesneyi barındırmanın yanı sıra. Aynı zamanda Avrupa'nın en iyi korunmuş 
sanatçı evlerinden biridir. 1 Mart 1962'den bu yana, bina Ulusal Tarihi-Sanatsal bir 
Anıt olmuştur. 

 
2 Açık veya kapalı müzeye gitme tarihini belirlemek ve yıllık müfredata ve diğer disiplinler 

arası derslere uygun ve ilgili olduğundan emin olmak 

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI CEIP Obispo Moscoso  
2 DERS Görsel Sanatlar “Madrid Museo o Sorolla Ziyareti” 
3 SINIF / SINIFLAR 6. sınıf  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+20’ 90 dk.  
5 GEZİLECEK MÜZE Museo o Sorolla Madrid 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul girişi – 10.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Otobüs müze kapısından alacaktır –13.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Saygı ve takdir tutumları kazanarak ve 
bunlarla ilgili kültürel mirasa ve en önemli 
sanatsal tezahürlere saygı duymayı bilmek ve 
öğrenmek 

2. Öğrencilerin tüm zamanların ve tarzların 
motivasyonunu ve sanatsal takdirini 
uyandırmak 

3. Gruplar halinde iş birliği içinde çalışmak 

4. Sanatı, ressamın ikamet ettiği yerler 
(İspanya'da dönemin tarihi f igürleri ve 
bağlamında coğrafya, tarih ve edebiyat) gibi 
bütünleştirici ve disiplinler arası ilişkiler i 
öğrenmek için kullanmak 

5. Müze ziyareti öncesi ve sonrasında grup 
araştırması hakkında bilgi paylaşımı yapmak 

6. Sınıfta paylaşılacak renkler, ışık ve gölge, 
konturlar ve eskizler hakkında pratik bir şekilde 
bilgi sahibi olmak 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

2 öğretmen 
2 yardımcı 
1 gönüllü  

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 
* Sorolla Müzesi, bilgilendir ic i 
ve eğitici etkinliklere sahip bir 
halk müzesidir. Valencia'dan 
büyük ressamın Madrid'de 
kurduğu sanatçının evinde ve 
stüdyosunda yer almaktadır. 
Müze, ressam Joaquin 
Sorolla'nın (Valencia 1863 – 
Cercedilla, Madrid, 1923) 
eserlerini sergilemeye ve sanat, 
mobilya ve bahçe eserlerini 
sergilemeye adanmıştır.  

TARİH  İlkbahar / Yaz  
DERS 
SAATİ  

90 dk.  

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

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

2. Ziyaret edilen yeri diğer disiplinler ve konularla ilişkilendirme 

3. Farklı odalar ve dönemin mimari kullanımı hakkında bilgi sahibi olma 

4. Ressamın biyograf isi ve geçen yüzyılın sanatsal avangardlarıyla ilgili temalarla ana 
eserleri hakkında bilgi edinme 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Gruba nasıl liderlik edileceğini öğrenmek ve öğrenci sayısını artırır 

2. Disiplinler arası dersleri planlayabilir ve verimli bir şekilde uygulayabilir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Ressamın biyograf isi hakkında bilgi sahibi olur 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Ressam Joaquin Sorolla'nın ailesi, doğal ve sosyal çevresi, 
Portre, otoportre ve peyzaj kavramı (Akdeniz) ve unsurları (su, hava ve 
ateş), resimde empresyonist akım. Geçmişteki yaşam biçimleri ve 
gelenekleri, icatların ve keşif lerin insanların yaşamlarını iyileştirmedeki 
öneminin takdir edilmesi 
Kültürel gelenekler ve tezahürler ve bunların zaman içindeki evrimi. 
* ÖZEL: 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Coğrafya – Sanat – Tarih ile İlişkilendirme. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Müzede sergilenen başlıca eserlerin metodolojisinin gözden 
geçirilmesi 

2. Öğrencilerin Aktif  Katılımı Sağlanır 
3. Gözlem/Analiz 
4. Soru-cevap 
5. Motive edici oyunlar 
6. Küçük gruplar halinde çalışın 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Resimler 
2. Eskiz defteri 
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3. Kalem 
4. Fotoğraf lar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Öğretmenlerin talimatlarına uyun, okul ziyareti sonunda kılavuzu, 
atölyeyi ve etkinlikleri dikkatlice dinleyin” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

Dersten önce öğrencilere her bir eser için not 
almanın ve fotoğraf çekmenin önemi hakkında 
bilgi verilir. Bu sayede kendi tuvallerini 
oluşturduklarında daha iyi çalışabilirler. 

BİLGİLENDİRME 
- Öğrenciler, bu bilgileri okuldaki 

etkinliklerinde kullanmak için kılavuzun 
ne dediği hakkında bilgi toplamalıdır. 

VERİ TOPLAMA  

NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 
 

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

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

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

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

4 Öğretmen bugüne kadar kazanılanları gözden geçirmek için kahoot etkinliği yapar ve sınıftaki 
öğrencilere kelime testi uygular 

DEĞERLENDİRME 

1 Kartlar ve haritalar yapma  

2 Kahoot  

3 Kelime Bilgisi Testi 

Raquel CARBONELL ESCAMILLA 
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  

- Öğrenciler müzelerin nasıl oluşturulduğunu araştırır. 

 

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 ana renklerin sıvı suluboyalarını (ef latun kırmızısı, mavi ve sarı), şeffaf 
su bardaklarını kullanarak deniz ve manzara çizimleri ile renk çizimleri ve bunların 
karışımlarını yapar. 

 
 

5 Müze gezisiyle ilgili af iş tasarımı – İsteğe bağlı 
- Students created picture using canvas, brushes, and temperas palette 

 

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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IPC_IT 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Cosenza MAB: "Carlo Bilotti” açık hava müzesi 

Cosenza Şehri – İtalya” 
 Tarihi ve ticari Cosenza kentinin kalbinde, binalar ve 
antik anıtlar arasında, en özel açık hava müzesi olan 
MAB bulunmaktadır. MAB, 2006 yılında ölümünden 
sonra muazzam sanat koleksiyonunu doğduğu şehre 
bağışlamaya karar veren Cosenza'ya özgü ama 
Amerika'ya göç eden zengin bir koleksiyoncu Carlo 
Bilotti'nin bağışıyla doğdu. Bu özel sanatsal rota Corso 
Mazzini'de, Piazza Bilotti'den Piazza dei Bruzii'ye giden 
bir yaya adası haline getirilmiştir. MAB, çağdaş sanatın 
prestijli heykellerine ev sahipliği yapmaktadır. Her 
heykel Pleksiglastan yapılmış aydınlık bir kaide üzerine 
yerleştirilmiştir. Her kaide, müzik aletlerini yeniden 
üretebilen veya müzeye giriş yapabilen bir ses 

sistemine 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 
 

 

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 Scuola Media Statale “Carlo Levi” 
2 DERS Görsel Sanatlar – Hazine avı: “Cosenza MAB” 

  
3 SINIF / SINIFLAR Bütün sınıf lar: I, II, III 11 – 13 yaş  
4 TOPLAM SÜRE  180’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Cosenza MAB: Müze “Carlo Bilotti” Açık Hava Müzesi 

Cosenza Şehri – İtalya  
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 08.00 AM  

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi –16.00 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Yerel kültürel miras ve sanatsal, tarihi ve 
coğraf i önemi hakkındaki bilgi ve farkındalığı 
yeni nesil öğrenci ve vatandaşlara aktarma 

9 MÜZE GEZİSİNDE 
GÖREVLİLER (AİLELER / 
ÖĞRETMENLER) 

Personel listesi- Resim Öğretmeni, Teknoloji Öğretmeni, 
Turist rehberi  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & 
ARAÇ BİLGİSİ 

90 dk. Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

All SINIFLAR: I, II, III GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 
All 
SINIFLAR
: I, II, III 

11 – 13 
yaş  

DERS / 
KONU 

* Bilotti'nin büyük ünlü 
modern sanat 
koleksiyonu  

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat 

H
ED

EF
L

ER
 

HEDEFLER: 

1. Yerel kültürel miras ve sanatsal, tarihi ve coğraf i önemi hakkındaki bilgi ve 
farkındalığı yeni nesil öğrenci ve vatandaşlara aktarma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

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

2. Disiplinler arası ders edinme becerileri konusunda kendini geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Müzede olmaktan keyif alır 

2. Keşfetmek için içsel teşvik kullanır 

3. Araştırma becerilerini geliştirir 

4. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

5. Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

6. Doğa ile insan yaşamı arasında bağlantı kurma becerisini geliştiririr 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Açık hava heykel müzesi  
* ÖZEL: Ünlü Büyük Bilotti'nin modern sanat koleksiyonu 
DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ:  
Ana alanlarla doğrudan ilişki kurma: Görsel Sanatlar – Tarih – 
Coğrafya  

   
    Sanat, coğrafya ve Tarih gibi ana 
alanlarla doğrudan ilişkilendirme   
    Bu sanal proje ile müzenin en önemli 
sanat çalışması: Giacomo Manzù, Il 
Cardinale ve La Medusa; Giorgio De 
Chirico'nun, Ettore ve Andromaca ve 
arkeologlar; Mimmo Rotella, Il Lupo della 
Sila; Salvador Dali, San Giorgio ve ejderha; 
Sasha Sosno, Bronzi di Riace ve Üç Dor 
Sütunları ile sunulmaktadır. 
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 Anadil ve kültür ile 
ilişkilendirme (İtalyanca) 
Bütün bu heykellerden 
başlayarak incelenebilecek pek 
çok konu var. Örneğin Giorgio 
De Chirico'nun Ettore e 
Andromeda'sı veya Giacomo 
Manzu'nun Testa di Medusa'sı 
destansı ve Yunan antik 
geleneğini tanıtmak için harika 
araçlardır. Mimmo Rotella 
taraf ından yazılan Il lupo della 
Sila, bu topraklarda yaşayan ve 
Roma İmparatorluğu'na karşı 
savaşan eski savaşçı insanlar 
olan Bruzii hakkında bir ders 
önerebilir. Diğer sanat 

çalışmaları şiir, edebiyat, kendini ifade etme ve felsefe üzerine pek çok 
derse başlamak için kullanılabilir. 
 
Teknik resim ile ilişkilendirme 

Projeksiyonlar, aksonometrik ve perspektif  teknikleri, birçok MAB 
heykeli ve yerel mimari kullanılarak uygulanabilir ve incelenebilir.

 

 
 
 
Teknoloji ile İlişki 
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MAB'daki heykellerin çoğu bronz veya mermerden yapılmıştır. Bu 
malzemelerin önemli özellikleri ve diğer tüm metal, alaşım, mermer 
ve diğer yapı malzemelerinin özellikleri ve modern uygulamaları 
ortaokul birinci ve ikinci sınıf  programında incelenmektedir. 

 
 
Dolaylı olarak bilişimle ilişkilendirme 
Bu dersin projelendirilme şekli, önemli dijital ve bilişim yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Öğrenciler oyuna katılmak için 
tablet kullanıyorlar, bir 
web sitesine göz 
atabilmeli, doğru bilgiler i 
bulabilmeli ve oyun 
yönetimi uygulamasını 
öğrenebilmeliler.  
Proje çalışmaları gibi 
değerlendirme 
faaliyetlerine göre, bir web 
sitesinin nasıl 
programlanacağını, bir 
sunumun nasıl 
oluşturulacağını, dijital bir çizgi romanın nasıl oluşturulacağını veya bir 
f ilm düzenlemeyi öğrenmek zorunda kalacaklar.  

METOT VE TEKNİKLER  1. Yaygın eğitim 
2. Yaparak öğrenme  
3. Oyun yoluyla öğrenme 
4. Problem çözme  
5. Akran eğitimi  
6. Örgün eğitim   

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Web sayfaları  
2. Kataloglar 
3. Tabletler 
4. Eğitim ve test için mobil Uygulama (bu durumda: 

"Actionbound") 
5. Kameralar ve standlar 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Oyun için ipuçları ve sınırlar hazırlamak” 
"Takım oluşumu” 
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“Oyun kazananları için ödül seçimi” 
"Güzergâh siparişinin hazırlanması” 
“Proje adımları işin yürümesine izin verme zamanı” 
"Öğrenciler ve müze uzmanları arasındaki etkileşimlerin 
düzenlenmesi” 
"Seçilen öğrencilerle akran açıklamasını ayarlama” 
“Proje çalışma faaliyetlerinin ayarlanması: uyum testleri” 
“Ziyaretten sonraki günlerde okul çalışması: video düzenleme 
ve paylaşma” 
 
Müze web sitesine göz atmak için bağlantıyı tıklayın 
http://www.cosenzaturizmo.it  
Wikipedia sanat çalışması'nın web sayfasına göz atmak için bağlantıyı 
tıklayın 
https://it.wikipedia.org  
 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE
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GÖZLEM Müzede sergilenen objeyi gözlemlerler.  

BİLGİLENDİRME 

Oyuna giriş: Mobil cihaz uygulaması ve sanat 
çalışması'nın harita üzerindeki yerini kullanarak 
öğrenciler anıtları tespit edip müzelerin 
websayfalarına  göz atarlar .To ipuçlarını 
çözerek oyuna devam ederler ve oyun rotasında 
karşılaştıkları her sanat çalışmasıyla ilgili 
bilgileri analiz ederler.Böylece öğrenciler sanat 
çalışması ve tarihi hakkında farkında olmadan 
bilgi sahibi olurlar age.As son bir çile, oyunu 
tamamlamak ve f iyatı kazanmak için hazineyi 
bulan bir ekipten gelen öğrencilerin öncelikle 
hazine bilgilerini ve önceki tüm sanat 
çalışmasının ipuçlarıyla ilgili çözümleri 
açıklamaları gerekir.Böylece müze sanat 
çalışmaları bir öğretim aracı haline gelmiş 
olur.Müzelerin okullarla bütünleşmesinin büyük 
önem taşıdığının farkına varırlar.  

VERİ TOPLAMA 
Okula dönüşte öğretmenler video, resim ve 
haritalar gibi geleneksel araçları kullanarak ders 
yapar 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 

SÜREÇ 
1  

Didaktik Hazırlık 
Bu tür bir dersle ilgili olarak, oyun temelli bir ders, müzeye gitmeden önce herhangi bir 
eğitim ayarlamak gerekli değildir, öğrenciler ne görecekleri hakkında herhangi bir bilgi 
almamalı ve önkoşullar gerekli değildir. Bu bir öğretim stratejisidir. Oyunlaştırmayı 
kullanırken, öğrenme keşfe dayanır, kavramlar yalnızca öğrenme yolunun sonunda 
tamamlanır. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, oyun takımlarını oluşturmanın 
doğru yoludur. Üç öğrenci, her öğretmen gruplar. Öğrencilerin seçimi cinsiyete ve beceri 
düzeyine göre dengelenmelidir. Takımlar iyi bir şekilde bir araya getirilirse, akran öğrenimini 
ve özel ders vermeyi teşvik etmek, daha fazla katılımı teşvik etmek ve daha az yetenekli 
öğrencilerin kendi takımları için kendilerini önemli hissetmelerine katkıda bulunmak 
mümkündür. Ziyaretten önce (ikinci ziyaretten sonraya kadar) öğretmen, akran derslerinin 
ilişkilendiricisi olmak için oyunu daha önce oynamış olan birkaç öğrenciyi seçer (adım 2). 
Öğretmen, derslerini öğrenme yolunun hedeflerine göre hazırlamalarına yardımcı olur. 

http://www.cosenzaturizmo.it/
https://it.wikipedia.org/
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2 Oyun bittikten sonra, daha önce seçilen öğrenciler her takıma kısa bir etkileşimli ders 

yaparlar. Dersler, öğrencileri günlük yaşamlarıyla disiplinler arası bağlantılar ve benzerlikler 
bulmaya teşvik etmek için üzerinde durulması gereken temel kavramlarla ilgilidir. 
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3 Proje çalışmasının başlığı "turist rehberi ol" dur. Öğrenciler taraf ından yapılacak f inal 
Etkinliği. Her ekip bir sanat çalışması seçer, ardından resmî web sitesi bilgilerini analiz eder 
ve izlenimleri ve günlük yaşamları için önemi hakkında tartışırlar. Bitirdiklerinde, sanat 
çalışmalarını kendi sözleriyle açıklamak için özel düşüncelerini ve izlenimlerini ekleyen bir 
video klip kaydederler.  

 

 
4 Oyun önce gruptaki öğrencilerle oynanır. 
5 Ardından akran dersi başlar: Oyun bittikten sonra önceden seçilen öğrenciler her takıma 

kısa bir interaktif  ders yaparlar. 
Dersler, öğrencileri günlük yaşamlarıyla disiplinler arası bağlantılar ve benzerlikler bulmaya 
teşvik etmek için odaklanılacak ana kavramlarla ilgilidir. 

6 Son olarak Proje çalışması etkinliği yapılır: Proje çalışmasının başlığı “turist rehberi ol” olup, 
son öğrencinin sitede yaptığı etkinliktir. Her takım bir sanat çalışması seçer ve ardından 
resmî web sitesi bilgilerini analiz eder ve izlenimlerini ve günlük yaşamları için önemini 
birbirleriyle tartışır. Bitirdiklerinde ise kendi sözleriyle sanat eserini anlatmak için bir video 
klip çekerler, kendilerine has düşünce ve izlenimlerini de eklerler. 

7 Okula geri dönecekler ve bu materyalleri bir web sitesini veya bir YouTube kanalını veya bir 
video sunumunu veya diğer dijital ürünleri programlamak için kullanacaklar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Oyun hakkında bir çizgi roman veya dijital bir çizgi roman 
oluşturma 

2 Sanat çalışması'nda uydurulmuş bir hikâye hakkında bir çizgi 
roman ya da dijital bir hikâye yaratma: heykeller canlandırılır. 

3 Oyun ve ziyaret hakkında bir web sayfası raporu oluşturma. 

4 Video klip düzenleme 

Biagio GRECO 
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– GÖRSEL SANATLAR 
 

 
A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (Diocesan and Codex Müze – City of Corigliano 

Rossano – CS Italy) 

 

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  
 



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

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 Scuola Media Statale “Carlo Levi” 
2 DERS Görsel Sanatlar – Hazine avı: “The Greek Mirror” 

  
3 SINIF / SINIFLAR Bütün Sınıf lar: I, II, III 11 – 13 yaş  
4 TOPLAM SÜRE  40’+40’+10’+30’+40’+20’ 3 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE Diocesan and Codex Müzesi Corigliano – Rossano (CS) 

– İtalya 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 09.00 AM  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi –12.30 AM  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Yerel kültürel miras ve sanatsal, tarihi ve 
coğraf i önemi hakkındaki bilgi ve farkındalığı 
yeni nesil öğrenci ve vatandaşlara aktarma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Personel listesi- Resim Öğretmeni, Teknoloji Öğretmeni, 
Turist rehberi  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

15 dk. Okul servisi  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

All SINIFLAR: I, II, III GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 
Bütün 
Sınıflar: 
I, II, III 

11 – 13 
yaş  

DERS / 
KONU 

*The Greek Mirror, a 
bronze sanat çalışması 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

40’+40’+10’+30’+
40’+20’’ 
3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Yerel kültürel miras ve sanatsal, tarihi ve coğraf i önemi hakkındaki bilgi ve 
farkındalığı yeni nesil öğrenci ve vatandaşlara aktarma 

 

 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Etkileşimli ders planları yapabilir ve organizasyonlar yapabilir 

Disiplinler arası ders becerileri edinme konusunda kendini geliştirir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Çalışmayı planladığından emin olur 

2. Müzede olmanın tadını çıkarır 

3. Keşfetmek için teşviği kullanır 

4. Araştırma becerilerini geliştirir 

5. Merak ve keşif yoluyla öğrenir 

6. Fikirlerini ifade edebilme becerisi kazanır 

7. Doğa ile insan yaşamı arasında bağlantı kurma becerisini geliştirir 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Yunan Aynası, bronz bir sanat 
çalışması. 
* ÖZEL: Sibirya ve Thurii antik kentlerinin Yunan 
Aynası ve Meşalesi. 
DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ:  
Ana alanlarla doğrudan ilişkilendirme 
 ” Yunan Aynası", 1906'da Rossano'da, bir 
mezarda, soylu bir kadına ait nesneler arasında 
bulundu. Ayna muhtemelen eski Yunan kenti 
Sybaris'in yıkımına ve M.Ö. beş yüzyıl civarında 
Sibari'nin kalıntıları üzerine inşa edilen Thurii'nin 
kuruluşuna tarihlenmektedir.  
Bu bronz heykel değerli bir antik sanat 
çalışmasıdır, ama aynı zamanda büyük bir tarihi 
öneme sahiptir. Bu bölgedeki Yunan egemenliği, 
Roma İmparatorluğu'nun devriminden önce 
kültürü, toplumsal örgütlenmeyi ve felsefi 
düşünceyi bu kadar derinden değiştiren ana 
olaydı. 
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Ana dil ve kültür alanları ile ilişkilendirme (İtalyanca) 
 

 
Daha önce yazıldığı gibi, ayna asil bir kadına ait nesneler arasında 
bulunmuştur. 
Dersle ilgili olarak, kadınların o eski uygarlıktaki rolü ve insanlık 
Tarihinin ana dönemlerinde nasıl değiştiği hakkında önemli hususlar 
yapılabilir. 
Öğretmen, öğrencilerle toplumumuzdaki ve gelecekteki toplumsal 
cinsiyet rolleri hakkında bir tartışma başlatabilir.  
Birçok Yunan Tanrıçası ve antik mitoloji ile ilgili diğer önemli ilişkiler 
analiz edilebilir. 
 Teknik resim ile ilişkilendirme 
Ayna, pürüzsüz bir yüzeye sahip bir daire tutan bir kadın f igüründen 
oluşur ve sırt, yapraklarla çevrili küçük bir gül ve bir yelpaze gibi açık 
lotus çiçekleri ile güzelce dekore edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometri ile ilişkilendirme 
Bir daire, bir eğri çizgi ile sınırlandırılmış 

ve içindeki belirli bir noktadan sınırlayıcı çizgiye 
çizilen tüm düz çizgilerin eşit olacağı şekilde 
düz bir şekildir. Sınırlayıcı çizgiye çevresi ve 
merkezi olarak nokta denir.  
 
Öklid'in “Elementler" adlı temel kitabında 
yazdığı bu eski ünlü tanım, Calabria'daki Yunan 
egemenliğinden gelen büyük önemli bilimsel ve 
matematiksel mirasın bir parçasıdır.  

Bu muhtemelen bu büyük medeniyetin gelecek medeniyetlere bıraktığı 
en büyük hazinelerden biridir. 
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Teknoloji ile ilişkilendirme 
 

"Yunan Aynası" değerli bir bronz el işçiliğidir. Bu malzemenin önemli 
özellikleri ve diğer tüm metal ve alaşımların özellikleri ve modern 
uygulamaları, ortaokulun birinci ve ikinci sınıf  programında 
incelenmektedir. 
 
Dolaylı olarak bilişim ile ilişkilendirme 
Projelendirilme şekli, önemli dijital ve bilişim yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Öğrenciler oyuna katılmak için 
tablet kullanırlar. Bir QR kodunu tarayabilmeli, bir web sitesine göz 
atabilmeli, doğru bilgileri bulabilmeli ve oyun yönetimi uygulamasını 
öğrenebilmelidirler. 
Proje çalışmaları gibi değerlendirme faaliyetlerine göre, bir web 
sitesinin nasıl programlanacağını, bir sunum oluşturmayı ve dijital çizgi 
roman veya f ilm düzenlemeyi öğrenmek zorunda kalacaklar. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Yaygın eğitim 
2. Yaparak öğrenme  
3. Oyun yoluyla öğrenme 
4. Problem çözme  
5. Akran eğitimi  
6. Örgün eğitim   

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Web sayfaları  
2. Kataloglar 
3. Tabletler 
4. Eğitim ve test için mobil Uygulama (bu durumda: "Sokrative") 
5. Cam ve karbon levhalar 
6. Sanat eseri standları için QR Kodları çıkartmaları 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

"Oyun için ipuçları ve sınırlar hazırlamak” 
"Takım oluşumu” 
“Oyun kazananları için ödül seçimi” 
"Hazine avı oyunu: boşluk hazırlama” 
"Hazine avı oyunu: işin işe yaraması için zamanları kontrol 
etme” 
"Hazine avı oyunu: öğrenciler ve müze personeli arasındaki 
etkileşimleri organize etmek” 
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"Seçilen öğrencilerle akran açıklamasını ayarlama” 
“Proje çalışma faaliyetlerinin belirlenmesi: malzemeler ve 
Süreçler” 
"Ziyaretten sonraki günlerde okul projesi çalışması” 
Müze web sitesine göz atmak için bağlantıyı tıklayın 
http://en.museocodexrossano.it 
Sanat çalışması web sayfasına göz atmak için linke tıklayın 
https://www.museocodexrossano.it 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM Müzede sergilenen objeyi gözlemlerler. 

BİLGİLENDİRME 

Oyuna giriş: Mobil cihaz uygulaması ve sanat 
çalışması'nın harita üzerindeki yerini kullanarak 
öğrenciler anıtları tespit edip müzelerin 
websayfalarına göz atarlar .To ipuçlarını çözerek 
oyuna devam ederler ve oyun rotasında karşılaştıkları 
her sanat çalışmasıyla ilgili bilgileri analiz 
ederler.Böylece öğrenciler sanat çalışması ve tarihi 
hakkında farkında olmadan bilgi sahibi olurlar age.As 
son bir çile, oyunu tamamlamak ve fiyatı kazanmak 
için hazineyi bulan bir ekipten gelen öğrencilerin 
öncelikle hazine bilgilerini ve önceki tüm sanat 
çalışmasının ipuçlarıyla ilgili çözümleri açıklamaları 
gerekir.Böylece müze sanat çalışmaları bir öğretim 
aracı haline gelmiş olur.Müzelerin okullarla 
bütünleşmesinin büyük önem taşıdığının farkındalar.  

VERİ TOPLAMA 
Okula geri dönersek, öğretmenler video, resim ve 
haritalar gibi geleneksel araçları kullanarak bir ders 
hazırlarlar 

NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

 
 

SÜREÇ 
1 Didaktik Hazırlık  

Bu tür bir dersle ilgili olarak, oyun temelli bir ders, müzeye gitmeden önce herhangi bir 
eğitim ayarlamak gerekli değildir. Öğrenciler ne görecekleri hakkında herhangi bir bilgi 
almamalı ve önkoşullara gerek yoktur. 
Bu bir öğretim stratejisidir. Oyunlaştırmayı kullanırken, öğrenme keşfe dayanır. Kavramlar 
sadece öğrenme yolunun sonunda tamamlanacaktır.  
Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, oyun takımlarını oluşturmanın doğru yoludur. 
Öğretmen her biri üç öğrenciden oluşan gruplar oluşturur. Öğrencilerin seçimi cinsiyete ve 
beceri düzeyine göre dengelenmelidir. Takımlar iyi bir şekilde bir araya getirilirse, akran 
öğrenimini ve özel ders vermeyi teşvik etmenin yanı sıra daha fazla katılımı teşvik etmek 
ve daha az yetenekli öğrencilerin kendi takımları için önemli hissetmelerine katkıda 
bulunmak mümkündür.  
Ziyaretten önce (ikinci ziyaretten sonraya kadar), öğretmen daha önce oyunu oynayan 
birkaç öğrenciyi seçer ve akran derslerinin ilişkilendiricisi olur (Adım 2). Öğretmen, derslerini 
öğrenme yolunun hedeflerine göre hazırlamalarına yardımcı olur. 

https://www.museocodexrossano.it/
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2 

 

3 OYUN: Yakındaki sanat çalışması standlarına eklenen QR kodlarını tarayarak öğrenciler 
müzeye göz atıyor webpages.To ipuçlarını çözerek oyuna devam ederler, oyun rotasında 
karşılaştıkları her sanat çalışmasıyla ilgili bilgileri analiz ederler.Böylece öğrenciler sanat 
çalışması'nı ve tarihi çağını farkında olmadan öğrenirler.Ayrıca oyun, öğrencilerin sanat 
çalışmasının düzenlendiği kriterleri anlamalarını sağlamak için farklı müze odaları arasında 
hareket etmelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 
Oyunu bulmak ve kazanmak için hazine, öğrenme yolunun asıl amacı olan sanat 
çalışmasıdır:” Yunan Aynası".  
Son bir çile olarak, oyunu tamamlamak ve f iyatı kazanmak için, hazineyi bulan ekipten gelen 
öğrencilerin önce hazine bilgilerini ve önceki tüm sanat çalışmaları hakkındaki çözümleri 
açıklamaları gerekir. Böylece müze sanat çalışmaları bir öğretim aracı haline gelir ve 
öğrencilerin müzeleri okul eğitimine entegre etmenin önemini fark etmelerini sağlar. 
 

s 
4 Oyun bittikten sonra, daha önce seçilen öğrenciler her takıma kısa bir etkileşimli ders 

yaparlar. Dersler, öğrencilerin günlük yaşamla disiplinler arası bağlantılar ve benzerlikler 
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bulma konusundaki ilgisini teşvik etmek için üzerinde durulması gereken temel kavramlarla 
ilgilidir. 

 
5 Müzedeki son etkinliğe manuel üreticiler denir. Öğrenciler eve getirdikleri küçük yaratıcı 

aynaları üretip süslüyorlar. 
 

 
6 Etkinlik, müze personeline teşekkür ederek sona erer.   

7 Okula döndüklerinde, öğretmen video, resim ve haritalar gibi geleneksel araçları kullanarak 
bir ders yapar. 

DEĞERLENDİRME 

1 Sybaris ve Thurii'nin hikayesi hakkında dijital bir çizgi roman 
yaratmak  

2 Yunan Aynasında icat edilmiş bir hikâye ve bilinmeyen asil 
özellikleri hakkında dijital bir çizgi roman yaratmak 

3 Oyun ve ziyaret hakkında bir web sayfası raporlaması yapmak 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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4 Üretilen tüm ürünlerin bir okul sergisinin düzenlenmesi 

5 Ana müze sanat çalışması hakkında bir video ya da sunum 
oluşturmak, bir tür genç turist rehberinin diliyle anlatılır. 

Biagio GRECO 
GÖRSEL SANATLAR 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    
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AHE_PL 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müzenin veya açık hava ziyaretinin tanımı: (IVa 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 sağlanmas 
ı  

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 

 

 

 



"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
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MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI International Primary School of Innovative Training 
2 DERS Görsel Sanatlar 
3 SINIF / SINIFLAR IVa 
4 TOPLAM SÜRE  3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE EC1 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi 12:15 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi 15:15 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Farklı teknikler kullanarak geometrik f igürlerle 
soyut bir atölye çalışması yapma 

2. Ünlü ispanyol ressam Pablo Picasso'yu tanıma 
Tarih ve yaşam tarzı. 

3. Kolomb keşif lerinin tarihi ve coğraf i özellikler i 
hakkında bilgi sahibi olma 

4. La Tomatina - İspanyol gelenekleri - sanat oyunu 
hakkında bilgi sahibi olma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Izabela KOŁACIŃSKA – Görsel sanatlar öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

Yürüyerek  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

3. SINIF VISUAL ART DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  III DERS / 

KONU 
* Görsel Sanatlarda İspanya 
kültürü 

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. İspanyol kültürünü, sanatını ve tarihini bilme 

2. Geleneksel İspanyol danslarını bilme 

 

 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Özellikle okul dışında farklı yöntem, teknik, biçim ve mekanları kullanır 

2. Örgün eğitimde yaygın eğitim tekniklerini edinir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Kâğıt ve ışık kullanarak farklı şekiller kullanarak soyut bir sanat eseri 
yapar 

2. 2. İspanya hakkında bilgi edinir: Kültür, Tarih, Gelenekler 
3. İspanyol danslarını kullanarak koreograf i yapar: Paso Doble ve Flamenko 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Pablo Picasso'nun eserlerinden esinlenerek açık ortamda 
farklı şekiller aramak. 
* ÖZEL: Picasso'nun İspanyol kültürüne yönelik çalışmalarının anlamı. 
* DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİ: Matematik – Tarih – Coğrafya- Sanat. 

METOT VE 
TEKNİKLER  

1. Gözlem 
2. Gösterim metodu 
3. Sergi organizasyonu 
4. Grup çalışması 
5. Eğitsel oyunlar 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak 
ürünler) 

1. Kağıtlar, meşaleler 
2. Geometrik resimler, fotoğraf lar 
3. Picasso’nun çalışma fotoğraf ları 
4. Değerlendirme kağıtları 
5. Sergi gösterimi  

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

Picaso’nun eserlerinden esinlenen Görsel Sanatlar. 



"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 Okuldaki müzedeki etkinlik yerlerini düzenleme 

BİLGİLENDİRME Serginin gösterimi 
VERİ TOPLAMA Dış ortam hakkında bilgi toplama 
NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenci çalışmaları 

SÜREÇ 
1 İspanyol gelenekleri hakkında sunum 

 
2 Gometrik ışınlı bulmacalar   

3 Picaso’nun eserinin gösterimi 

4 Çocukların eserlerinin etkisi  

5 Geometrik nesnelerle kartpostal / küçük sanat eseri yapma 
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6 Tüm okulda sergi  

DEĞERLENDİRME 

1 Okulda sergi. 

2 Okulun geri kalanı içinİspanyol dans sınıf ları. 

3 Geometrik eserler hakkında öğrencilerle tartışma. 
            

Izabela KOŁACIŃSKA  
GÖRSEL SANATLAR 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    
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Ana İÇ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı– GÖRSEL SANATLAR 
 

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

  

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
  

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 

 

 

 

 

 

 



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

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI International Primary School of Innovative Training 
2 DERS Görsel Sanatlar 
3 SINIF / SINIFLAR IV 
4 TOPLAM SÜRE  3 saat 
5 GEZİLECEK MÜZE Okul 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi 12:15 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi 15:15 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Farklı teknikler kullanarak geometrik f igürlerle 
soyut bir atölye çalışması yapma 

2. Ünlü ispanyol ressam Pablo Picasso'yu tanıma. 
Tarih ve yaşam tarzı. 

3. Kolomb keşif lerinin tarihi ve coğraf i özellikler i 
hakkında bilgi sahibi olma 

4. 4.La Tomatina - İspanyol gelenekleri - sanat oyunu 
hakkında bilgi sahibi olma 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER) 

Izabela KOŁACIŃSKA – Görsel sanatlar öğretmeni 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ 

- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

3. SINIF VISUAL ART DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF  III DERS / 

KONU 
* Görsel Sanatlarda İspanyol 
kültürü  

TARİH   
DERS 
SAATİ  

180’ 
3 saat 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. İspanyol kültürünü, sanatını ve tarihini bilme 

2. İspanyol geleneksel danslarını bilme 

 

 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Özellikle okul dışında farklı yöntem, teknik, biçim ve mekanları kullanır 

2. Örgün eğitimde yaygın eğitim tekniklerini edinir 

ÖĞRENCİLER İÇİN: 

1. Kâğıt ve ışık kullanarak farklı şekiller kullanarak soyut bir sanat eseri yapar 
2. İspanya hakkında bilgi edinir: kültür, Tarih, gelenekler 
3. İspanyol danslarını kullanarak koreograf i yapar: Paso Doble ve Flamenko 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Pablo Picasso'nun eserlerinden esinlenerek açık bir ortamda 
farklı şekiller aramak. 
* ÖZEL: Picasso'nun İspanyol kültürü için yaptığı çalışmanın anlamı. 
* * DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMA: Matematik, Tarih, Coğrafya, sanat 
ile Aralık. 

METOT VE TEKNİKLER  1. Gözlem 
2. Gösterim metodu 
3. Sergi organizasyonu 
4. Grup çalışması  
5. Eğitsel oyunlar 

 
 

ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Kağıtlar, meşaleler 
2. Geometrik resimler, fotoğraf lar 
3. Picaso’nun eserlerinin fotoğraf ları 
4. Değerlendirme kağıtları 
5. Sergi gösterimi 

 
 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

Picasonun eserlerinden esinlenen Görsel Sanatlar.  
 
 
 
 



"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 Okuldaki müzedeki etkinlik yerlerini düzenleme 

BİLGİLENDİRME Serginin gösterimi 
VERİ TOPLAMA Dış ortam hakkında bilgi toplama 
NUMUNE TOPLAMA 
(VARSA) 

Öğrenci çalışmaları 

SÜREÇ 
1 İspanyol gelenekleri hakkında sunum. 

2 Picasonun eserininin gösterimi. 

3 

Geometrik ışıklı bulmacalar. 

4 Çocuklarının eserlerinin ışığının etkisi. 

5 Geometrik nesnelerle kartpostal/küçük sanat eseri yapma. 

6 Tüm okulda sergi.  

DEĞERLENDİRME 
1 Okulda sergi düzenleme 
2 Okulun geri kalanı için İspanyol dansı sınıf ları açma 
3 Geometrik eserler hakkında öğrencilerle tartışma yapma            

Izabela KOŁACIŃSKA  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ 



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

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 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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Konya İL MEM_TR 
 

 

Ana DIŞ MEKÂN Disiplinler arası Ders Planı – GÖRSEL SANATLAR 
  

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

 

 

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

 

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

 

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

 

5 Öğretmenin çalıştığı kurumdan resmi izin alınması 
  

 

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

 

7 Katılımcı listesi hazırlama 
 

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

 

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

 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

15 Müze veya açık hava gezisi ders planı hazırlama 
 

 

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

 

17 Gezi ile ilgili güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve alınması 
  

 

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

, 

 

 

 



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

MÜZE / AÇIK HAVA SINIFLARI İÇİN DİSİPLİNLER ARASI GEZİ PLANI 
 
1 OKULUN ADI Selçuklu Buhari Girls Anatolian Imam Hatip High School  
2 DERS Görsel Sanatlar  
3 SINIF / SINIFLAR 9-10. sınıf lar 
4 TOPLAM SÜRE  40 dk.+ 40 dk. 

1 saat 20 dk. 
5 GEZİLECEK MÜZE  Sahip Ata Foundation Müze  

 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 09.00 

 
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi  
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Müze açık hava ortamında etkinlik yapmaktan 
keyif alma 

2. Kültürel mirasın bilincinde olma  

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER)  

Derya KARASOY (Görsel sanatlar öğretmeni)  
 

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ  

 
Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

9. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 
SINIF 10   DERS / 

KONU 
*Müze açık hava ortamında 
etkinlik yapma 
*Kültürel Miras 

TARİH  
DERS 
SAATİ 

40’ + 40’  
1 hour 20 dk. 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

1. Müze açık hava ortamında etkinlik yapmaktan zevk alma  

2. Kültürel mirasın bilincinde olma  

 

 

 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER:  

1. Doğal olarak gelişen ve değişen toplum ile “yaşam boyu öğrenme” anlayışı 
karşısında, dersi anlatmanın ve sevdirmenin ötesinde yeni sunum teknikler i 
doğrultusunda müze açık hava ortamını kullanmayı öğrenir 

ÖĞRENCİLER:  

1. Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar (Görsel sanatlar) 

2. Kokulu taş hakkında teknik bilgi sahibi olur (El sanatları) 

3. Tarih bilinci kazanmasını sağlar (Tarih) 

4. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir (Coğrafya) 

5. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır (Edebiyat)  

6. Zamana, dirence ve mesafeye karşı bireysel hareketleri uygular (Beden 
Eğitimi ve Spor) 

7. Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer ve önemini açıklar 

8. Sanat eserlerini ve kültürel değerleri korumanın önemini açıklar 

9. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar 

10.  Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklar 

11.  Akranların estetik / sanatsal becerileri gelişir 

12.  Akranlar müze açık havada bir etkinlik gerçekleştirmekten zevk alırlar 

13.  Akranlarda tarihi ve turistik değerleri gelecek kuşaklara aktarma bilinci 
oluşur 

14.  Akranlar oyun yoluyla müzede bulunmaktan zevk alırlar 
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KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER  

* TEMATİK: Müze açık hava ortamında üç boyutlu uygulamalı bir 
çalışma yapabilme 
* ÖZEL: Açık hava ortamının doğal bir çevre olduğunu anlaması 
Bu alanda yapılan çalışma hakkında teknik bilgiye sahibi olması. 
Külliyenin tarihi önemi kavraması 
Müze dış ortam mekânın da hareketli bir alanının mevcut olduğunu 
keşfetmesi 
Bu çalışma sonucu oluşan duygu ve düşünceleriyle bir metin oluşturma 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: El sanatları, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, 
Beden Eğitimi ve Spor dersleri ile iş birliği 

METHOD AND 
TECHNIQUES  

1. Gezi, Gözlem 
2. Gösteri Yöntemi (Gösterip Yaptırma), 
3. Anlatım tekniği,  
4. Soru-cevap, 
5. İşbirliğine dayalı öğrenme, 
6. Sergi Düzenleme, 
7. Grup çalışması, 
8. Eğitsel Oyunlar. 

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak ürünler) 

1. Sunum, 
2. Bilgi testi, 
3. Ön test, 
4. Kokulu taş tozu (İstenilen renk), 
5. Kokulu taş tozu esansı, 
6. Silikon kalıbı (Tespih Kutusu), 
7. Maşrapa (Karıştırmak için), 
8. Kaşık, 
9. İsteğe bağlı akrilik boya ve f ırça, 

10.  Su ve su kabı, 
11.  Palet, 
12.  Peçete veya kâğıt havlu, 
13.  Tek kullanımlık masa örtüsü, gazete, vb. 
14.  Son test, 
15.  Değerlendirme kâğıtları, 
16.  Açık hava ortamındaki çalışması ile ilgili yazısı. 

UYGULANACAK 
ETKİNLİKLER 

“Tespih Kutumu Yapıyorum” 
Açık Hava ortamındaki çalışma ile ilgili yazı 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 GÖZLEM Açık hava ortamını gözlemleyerek etkinlik 
yapacakları yeri ayarlamaları 

BİLGİLENDİRME Tespih Kutusunun yapımı hakkında 
bilgilendirme 

VERİ TOPLAMA Açık Hava ortamı hakkında bilgi toplama 
NUMUNE 
TOPLAMA 
(VARSA) 

Etkinlik malzemelerini toplama 

SÜREÇ 
1 Müze ziyaretinden önce öğretmenin tespih kutusunun yapımı hakkında teknik bilgiler 

vererek yapımı öğrencilere öğretir. 
2 Külliye hakkında öğrenciler ve öğretmen araştırma yaparlar. 

3 Açık hava ortamında yapacakları etkinlik için doğal bir ortamda olacağını, öğrencilerden 
Sahip Ata Vakıf Külliyesi’nin tarihi önemini araştırmaları istenir. 
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4 Okulda öğretmen taraf ından yapacakları çalışmalar hakkında sunum yapılır. Müze kuralları 
hakkında bilgilendirme yapılır. Soru cevap şeklinde ilerlenir. 

5 Müzelere ilgi artırmak için “Bilgi testi” uygulanır. Ön test uygulaması yapılır.  

6 Uygulama esnasında ısındırma ve merak uyandırmak için Müze açık hava ortamı gezisi 
öncesinde öğrencilere etkinlik malzemelerinin açık hava ortamına saklandığı söylenerek, 
öğrencilerin 3 gruba ayrılarak saklanan malzemeleri ipuçları sayesinde bulup getirmeleri 
istenir. Böylelikle doğal çevreyi oyunla keşfetmeleri sağlanır. Keşfederken de hareket ettiğini 
fark ederler. (10’)  

7 Buldukları malzemeleri kendi belirledikleri bir yerde etkinlik çalışmaları için hazırlarlar. 

8 Müze görevlisi taraf ından; müze açık hava ortamı ve külliye hakkında bilgi verilerek gezilir. 
Kısa ilginç bir hikâye anlatılır. (5’) 

9 Daha sonra müze açık hava ortamı etkinliğimiz olan “Tespih Kutumu Yapıyorum” hakkında 
öğretmen taraf ından tekrar bilgi verilir. 

10 Öğrencilere malzemeler tanıtılır. Örnek tespih kutusu ortaya konulur. Öğrenciler 3 gruba 
ayrılarak etkinliği yapmaya başlarlar. 

11 Taş tozuna 1/3 oranında maşrapada su ile karıştırılır. (1 kaşık taş toza yarım kaşıktan az su 
eklenir.) Krep hamuru kıvamında çok az yoğun olacak şekilde karıştırılır.1-2 damla koku 
esansı dökülerek karıştırılır. Sonra silikon kalıbın içine karışım dökülür. Kalıbın içine dökülen 
karışım yerleşmesi için bir iki kere hafifçe vurulur.15-20 dk. Donması için beklenir. Donan 
kalıp dikkatlice çıkarılır ve kullanıma hazırdır. İstenirse taş tozu beyaz ise akrilik boyalarla 
boyanabilir. 

12 Gruplar iş birliği ve iş bölümü içinde yaparak tespih kutularını yapıp boyarlar. Açık hava 
ortamında böyle bir etkinlik yapmaktan hoşlanır. (50’) 

13 Etkinlik tamamlandıktan sonra açık hava ortamında uygun yerlere konularak, sergilenir. 
(10’) 

14 “Açık hava ortamında yaptığım çalışma üzerine duygu ve düşüncelerimle ilgili yazım” adlı 
kâğıt dağıtılarak doldurmaları ve yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. (5) 

15 Değerlendirme formları ve son test uygulamaları okulda doldurulur. 

DEĞERLENDİRME 

1 Etkinlik Değerlendirme Formu 

2 Öz Değerlendirme Formu 

3 Son test uygulaması 
Derya KARASOY 

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– GÖRSEL SANATLAR 

 

A- MÜZE/AÇIK HAVA GEZİSİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIKLARI 
1 Müze veya açık hava ortamı gezisi tanımı: “Karatay 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 sağlanmas 
ı  

 

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 Selçuklu Dolapoğlu Anatolian High School  
2 LESSON Görsel Sanatlar  
3 SINIF / SINIFLAR 9 – A  
4 TOPLAM SÜRE  40’ + 40’ + 40’ 2 saat  
5 GEZİLECEK MÜZE  Karatay Müzesi 
6 AYRILIŞ YERİ VE ZAMANI Okul bahçesi – 10.00  
7 DÖNÜŞ YERİ VE ZAMANI  Okul bahçesi – 12.00 
8 AMAÇLAR / HEDEFLER  AMAÇLAR: 

1. Sanat Eleştirisi ile İlgili: Amaçlar: 
Sanatçının/ustanın duygu ve düşüncelerini 
hissedebilmesi, eseri tanıyabilmesi, 
anlayabilmesi ve müzedeki eser ile kendi 
çalışması arasında karşılaştırma yapabilme 

2. Sanat Tarihi ile İlgili Amaçlar: Seramiğin 
günümüze kadar geçirdiği evrelerin 
öğrenilmesi; müzedeki bir eserin bağlamsal 
yorumunu yapma 

3. Zanaat ve sanat, sanat eseri ve tarihi eser 
arasındaki farkın kavranabilmesi; kişisel 
beğenilerin ve nedenlerinin sorgulanarak 
yaratıcı düşünceleri geliştirme 

9 MÜZE GEZİSİNDE GÖREVLİLER 
(AİLELER / ÖĞRETMENLER)  

Nurhan ÇAMÖZ AÇIKBAŞ (Görsel Sanatlar)  

10 MÜZE GÖREVLİ TAŞIYICI & ARAÇ 
BİLGİSİ  

Okul otobüsü  
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B-MÜZE / AÇIK HAVA GEZİSİ ESNASINDA 

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

SINIF  
DERS / KONU  *  

 
TARİH  
DERS 
SAATİS 

40’ + 40’  
1 saat 20 dk. 

H
ED

EF
LE

R
 

HEDEFLER: 

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

2. Ziyaret edilen yerin diğer disiplinlerle ve konularla ilişkilendirme 

3. Bölgenin Coğraf i özelliklerini öğrenme 

4. Bölgenin tarihi özelliklerini öğrenme 

5. Yaşadığı bölgedeki tarihi ve sanat değeri taşıyan yerleri öğrenme 

6. Öğrencilerde dönemsel sanat tarih ve coğrafya bilinci oluşturma 

7. Türkiye’deki Selçuklu eserlerini tanıma 

8. Medreseleri ve iç mekânlarda yer alan süslemelerin farkına varma 

K
A
Z
A
N

IM
LA

R
 

ÖĞRETMENLER İÇİN:  

1. Okul dışı ortamlarda ve açık alanda etkileşimli ve interaktif  ders planlaması ve 
organizasyonu yapma becerisi kazanır. 

2. Müzede bulunan eserlerden bazılarının nerede ne zaman (hangi yüzyılda) hangi 
uygarlık döneminde, nasıl (hangi teknikle), hangi amaçla yapıldığı, sanatçısı ya 
da ustalarının kimler olduğu, ne gibi tarihi olayların eserin yapıldığı zamanı 
etkilediği (savaş, din, parasal destek vb.), eserin hangi öyküyü ya da simgeleri 
aktarmaya çalıştığı, eserin bugün de değerinin aynı mı olduğu sorularının 
cevapları aranarak öğrencilerin eserlerle ve yapıldığı dönem ile ilgili bilgi sahibi 
olmalarını sağlanır 

3. Disiplinler arası ders işleme becerisi kazanımı gelişir 

ÖĞRENCİLER İÇİN:  

1. Selçuklu dönemine ait yapıları tanır  

2. Medreselerde kullanılan malzeme ve özelliklerini etkileyen faktörleri ayırt eder 

3. Anadolu’da yer alan medrese çeşitleri ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlanır 

4. Müzede yer alan çini motif leri ile ilgili bir sanat çalışması planlamalarını sağlanır 

KAVRAMLAR VE 
HEDEFLER 

* TEMATİK: Seramiğin ve Çini’nin günümüze kadar geçirdiği evrelerin 
öğrenilmesi; müzedeki bir eserin bağlamsal yorumunun yapılması 
* ÖZEL: Karatay Medresesinde yer alan çiniler ve motif leri anlayabilme Seçtiği 
eserin nerede, ne zaman, hangi uygarlık döneminde yapıldığını öğrenme, 
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Eserin tekniği ile ilgili bilgi sahibi olma, Biliniyorsa ustası ya da sanatçısı ile 
ilgili bilgilenme 
* DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİ: Tarih, Coğrafya dersleri ile iş birliği 

METHOD AND 
TECHNIQUES 

1. Soru ve cevap 
2. Gözlem 
3. Anlatım 
4. Uygulama 

 
ARAÇ-MATERYAL 
(Ders esnasında 

kullanılacak 
ürünler) 

1. Karatay Müzesi ziyaret sürecinde gerçek objelerle karşılaşma 
2. Müze ile ilgili kitap, katalog, broşür ve kartpostallar 
3. Öğrenci çizimleri 
4. Kil 
5. Modelaj kalemleri 
6. Sünger 
7. Su kabı 
8. Sivri uçlu kaşık 
9. Çatal 

10.  Plastik bıçak 
11.  Temizlik bezleri 

 
UYGULANACAK 

ETKİNLİKLER 
“Üç boyutlu çalışmayı görsel ve uygulama ile kavratılması etkinliği”  
“Gözlemlediği formları tekrar Müzedeki bir eserden yola çıkarak kendi 
formunu ortaya koyabilme, yaratıcılığını geliştirme etkinliği” 
“Üç boyut farkını keşfedebilme, uygulayabilme, etrafında döndükçe 
hacmiyle var olan bir objeyi (vazo, kullanım kabı, kalemlik vb.) 
yaşamın içine geçirebilme (fonksiyonellik),” 
“Farklı açılardan formu doğru görebilme ve çalışmasına yansıtabilme” 

DERS İŞLEYİŞ VE UYGULAMASI 

İŞ
LE

Y
İŞ

 

GÖZLEM 

1- Müzeden yapılmış örnekler gösterilir (müze 
ziyareti sürecinde gerçekleri gösterilir, ayrıca 
atölyede uygulamadan önce katalog ya da 
kitaplardan da gösterilerek bilgiler hatırlanır), 
2- Müzede yaptıkları çizimlerden esinlenerek 
neler yapabilecekleri düşündürülür. 
3- Araç gerecin nasıl kullanılacağı gösterilir. 

BİLGİLENDİRME 

1-Tekniğin uygulanışı, araç gerecin ve kilin 
kullanılışı, üç boyut farkını keşfetme ve hacmi 
algılayabilmede atölye içerisinde 
yönlendirmeler yapılır, 
2- Uygulama esnasında öğrencilerin 
çalışmalarını sorgulamaları (biçim, hareket, 
yön, üzerindeki dokular ya da şekiller) 
düşünmeleri ve eleştirerek çalışmalarını 
yapmaları sağlanır. 
3- Resim kâğıdı üzerine belirledikleri motif lerin 
guaj boya tekniğini kullanarak çalışmaları 
sağlanır. 

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

 

İŞLEYİŞ 
1 Disiplinler arası açık alan ders işlenişi kapsamında bölgenin genel coğraf i ve jeolojik yapısı 

hakkında bilgi verilir. 
2 Bölgenin güncel coğraf i ve jeolojik yapısı hakkında bilgi verilerek daha önceki durumu ile şimdiki 

durumunda değişiklik gözlenip gözlenmediği öğrencilerden karşılaştırmaları istenir. 
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3 Öğretmen gezi alanına varıldığında öğrencilerden;  
              A- Medresede yer alan çinileri fark etmelerini, 
              B- medresedeki bölümler ve motif leri gözlemlemelerini, 
              C- Kullanılan araç ve gereçleri listelemelerini ister.  
              D- Tarihi, sanatsal, sosyolojik ve dini özellikleri hakkında bilgi verir 
              G- Öğrencilerle istasyonlar gezilerek onlarla dönem ile ilgili ve medresedeki eğitime 
dair bilgi tartışılır. 

4 Öğrencilerden kâğıtlara duvarda yer alan çini motif lerinin eskizinin yapılması istenir. 

5 İstasyonların ziyareti tamamlandıktan sonra öğrencilere kil ya da kâğıt malzeme verilerek 
kendilerinde en çok etki bırakan döneme ait motif lerin mimari yapıyı yansımaları istenir. 

6 Yapılan çalışmalar sergilenir; en çok beğenilen eser değerlendirilir. 

DEĞERLENDİRME 

1 Görsel Tamamlama Testi 
2 Söz Dağarcığı Bilgi Testi (Bulmaca) 
3 Hikâye Oluşturma 
4 Anadolu’daki medreseler anlatmaları ve yer alan motif leri eskiz 

yapmaları istenir 
5 Karatay medresesi Müzesi ile ilgili değerlendirme testi yapılır. 

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 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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