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GORU$LERi 

( Ordu Giizel Sanatlar ve Spor Lisesi Omegi ) 
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Giizel Sanatlar Egitimi Anabilim Dah Resim-i~ Ogretmenligi Program1 

Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii 
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Dam~man: Yrd. Do<;. Din<;er OZEN 

Toplumlar dii~iinen, sorgulayan ve iizerine dii~en gorevlerin farkmda olan bireylerin 

varhgma ihtiya<; duymaktad1rlar. Burada gorev egitim kurumlanna dii~mekte ve egitim 

programlannm bu yonde haz1rlanmas1 gerekmektedir. 

Sanatm egitimi de aslmda zihinsel dii~iince siire<;lerinin zenginle~tirilmesine dayah <;ok 

yonlii bir yontemler biitiiniidiir. Ara~tlfan, yaratan, yorumlayan, estetik begenileri 

geli~mi~ bireyler yeti~tirmek ancak sanat egitimine gerekli onemin verilmesiyle 

miimkiindiir. 

Ulkemizde Giizel Sanatlar ve Spor Liseleri bu dogrultuda egitim vermeyi hedefleyen 

okullard1r. Giizel Sanatlar ve Spor Liseleri resim alanmm iki Boyutlu Sanat Atolye dersi 

her alanda kullamlabilecek yarat1c1 davram~lar, ozgiir ve ozgiin dii~iinme becerileri 

geli~tirme bak1mmdan alamn onemli derslerinden biridir. Dersin program1 2006-2007 

ogretim yllmdan itibaren ogrenci merkezli egitim ve yapllandlrmacl yakla~lilll temel 

alan yaplSlyla uygulanmaktad1r. 

Ara~tlrmamn temel amac1, iki Boyutlu Sanat At6lye dersinde yap1land1rmacl yakla~1ma 

dayah ogretim uygulamalarma ili~kin ogretmen ve ogrenci gorii~lerini ortaya 

koymaktlf. Bu temel ama<; dogrultusunda ara~tlrma nitel ara~tlrma yontemi 

benimsenerek ger<;ekle~tirilmi~tir. 
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Ara~tlrma tarama modelinde ve 2009-2010 ogretim y1hnda Ordu Gi.izel Sanatlar ve Spor 

Lisesi'nde geryekle~tirilmi~tir. Ara~tlrmada bu okulda gorev yapmakta olan 6 resim 

ogretmeniyle ve 20 resim alam ogrencisiyle yan yapllandmlm1~ gori.i~meler yap1lm1~tlr. 

Gori.i~me sorulan hazulamrken iki Boyutlu Sanat AtOlye dersinin yapllandirmac1 

yakla~1ma gore nasll uyguland1gm1 belirlemek hedeflenmi~tir. Verilerinin 

yozi.imlenmesinde betimsel analiz tekniginden yararlamlm1~tlr. 

Ara~tlrma sonucunda elde edilen bulgulara gore; gori.i~me yap1lan ogretmen ve 

ogrencilerin bi.iyi.ik bir klsmmm iki Boyutlu Sanat AtOlye dersini onemli bir ders olarak 

gordi.ikleri ve dersin yapilandirmacl yakla~1ma dayah uygulamalanyla ilgili olarak 

olumlu gori.i~lere sahip olduklan sonucuna ula~Ilm1~tu. Bununla birlikte ogretmenlerin 

dersi yapllandirmaci yakla~1ma dayah olarak uygularken baz1 sorunlarla kar~lla~tlklan 

saptanm1~tu. Bu sorunlardan ba~hcalan; ogretmenlerin yapllandirmac1 yakla~1mla 

egitilmemi~ olmalan, ogrencinin derse hazuhks1z gelmesi, ogretmenin ogrenciyi aktif 

kllamamas1, ders kitaplannm ge9 gelmesi, ogretmenin donammh olmamas1, zamamn 

yetmemesi ~eklinde ortaya y1km1~tlr. 

Ogretmenler iki Boyutlu Sanat AtOlye dersinin yaplland1rmaci yakla~1ma dayah olarak 

nasll daha verimli yi.iri.iti.ilebilecegine ili~kin gori.i~lerini de bildirmi~lerdir. Yine bir 

klslm ogrenci de, uygulamalarla ilgili olarak degi~iklik yapllmasma clair bazl gori.i~lerini 

bildirmi~lerdir. 

Anahtar Kelimeler: Gi.izel Sanatlar ve Spor Lisesi, iki Boyutlu Sanat AtOlye, 

yapllandirmacihk 
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