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ÖZET 

 Sınıfta öğretmenin görevi ve bu görevin başarılmasında öğretmenin rolü ne 

olacaktır? Bu soruya geleneksel anlamda verilecek cevap; "öğretmenin görevi; 

öğrenmektir, rolü de öğretici davranmaktır”. Bu belirleme eksik gibi görülmektedir. 

Öğretmenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ikinci önemli 

görevi sınıfı yönetmektir. Sınıf sosyal bir sistemdir. Dolayısıyla sınıfın organizasyonu 

ve yönetimi öğretmenin sorumluluk alanı içerisindedir. Öğrencinin başarısı için 

öğretimle sınıf yönetimi arasındaki birbirini tamamlayıcı ilişki göz ardı edilemez. Bu 

bilgiler ışığında öğretmenin öğretmenlik meslek, bilgisi ile ilgili iki temel yeterlik 

alanından söz edilebilir. Bunlardan birincisi öğretim yöntemlerine ilişkin yeterlilikler, 

ikincisi sınıf yönetimi ile ilgili yeterliliklerdir. 

 Sınıf yönetimi problemleri her alanda olduğu gibi görsel sanatlar alanında da 

görülmektedir. Bu çalışma sınıf yönetimi probleminin görsel sanatlar eğitimindeki 

tespitine dayalı bir durum çalışmasıdır.  
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ABSTRACT 

What is the duty of the teacher in classroom and what is the status of the teacher 

in this duty's success? In a traditional meaning, the answer to this question would be 

usually "the duty of the teacher is learning, an his part is acting as a teacher". This 

definition seems incomplete. The teacher satisfies the necessity of the students, besides 

this, his second important duty is managing the classroom. The classroom is a social 

system. So, the organization of the classroom and managing is in the area of the 

engagement of the teacher. For the success of the student the connection between the 

teaching and the managing of the classrom couldn't beg. On the evidence of these 

knowledges, we can speak about two proficiency basis about the knowledge of the 

teacher's work. First of them is the proficiency about the teaching methods, and the 

second is the proficiency about the managing of the classroom. 

The problems of managing of the classroom are seen in every area like ın visual 

arts. This study is a condition study about the problem of the managing of classroom 

on the visual arts teaching. 
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ÖNSÖZ 

 Bu çalışma sanat eğitiminde sınıf yönetimine ilişkin problemlerin saptanması ve 

bu problemlere çözüm yolları getirilmesi amacıyla hazırlanan bir durum çalışmasıdır. 

Öncelikle sınıf yönetimi kavramı açıklanmış daha sonra bu kavram sanat eğitimi 

içerisinde ele alınmıştır. Yapılan gözlemlerden bulgular elde edilip yorumlanmış, sonuç 

kısmında da öneriler sunulmuştur.  

 Yaptığım bu araştırmada bilgi ve fikirleri ile araştırmama katkıda bulunan 

danışman hocam Sayın Doç. Dr. Melek GÖKAY YILMAZ’a teşekkür ederim.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ   

1. Problem 

 Bu araştırmada, sanat eğitiminde en önemli kavramlardan biri olan sınıf 

yönetimi üzerinde durulmuştur.  

 Her branşta karşımıza çıkan sınıf yönetimi problemleri, sanat eğitiminin 

uygulama niteliğinden kaynaklanan ayrıcalıklarından dolayı resim derslerinde de 

sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Eğitim biliminin bütün dallarında sınıf yönetiminin 

önemi büyüktür. Sanat eğitiminde de iyi bir yönetime ve iyi bir yöneticiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sanat yöneticisi teorileri, tanımları ve kavramları bilmek, uygulamak ve 

yaratıcılığı ile de yeni yöntem, yönetim ve teknikler geliştirmek durumundadır. Sınıf 

yönetiminin kapsamı içerisindeki konuların yapılan çalışmalarla desteklenmesi, 

öğrencinin, öğretmenin ve derslerin etkinliğini arttırarak geleneksel eğitim sisteminden 

uzaklaşılmasını sağlamaktadır. 

 Türk Milli Eğitim sisteminde Resim-İş dersinin ciddi sorunları vardır. Bu 

sorunların bazıları zaman zaman kısmen çözümlense de (araç – gereç, ders planı gibi), 

temel sorunlar varlığını korumaktadır. Toplum olarak sanata ve sanat eğitimine bakış 

açısı ve bu konudaki bilinçsizliğin eğitime yansımaları temel sorunlar arasındadır. 

Bunun yanında; dersin amaçlarının ve içeriğinin henüz tam olarak anlaşılmamış olması, 

öğretmenlerin kişisel fikirlerine göre hareket edilmesine olanak tanınması; yetenekle 

ilgili olması gibi yanlış inanışlar, bununla birlikte idareci ve öğretmenlerin de ancak 

yetenekli öğrenciler ile çalışma yapılabileceği anlayışı sanat eğitimcisini zor duruma 

düşürmektedir. Bunun sonucu olarak ise sanat eğitimindeki başarısızlık ile birlikte; gün 

geçtikçe çirkinleşen bir çevre, düzeysiz bir kültür ortamı, beğeniden yoksun kendine ve 

geleceğe güvensiz, yeniliğe kapalı bir toplum ortaya çıkmaktadır (Ayaydın, 2005). 

 Özsoy’a (1998) göre; toplumumuzda sanat dersleri sadece bir yetenek dersi 

olarak algılanmaktadır. Böylece yetenekli – yeteneksiz ayrımı bir çok öğrencinin sanatı 

öğrenmesini, sanat yoluyla eğitilerek hayata hazırlanmasını engellediği gibi öğretmeni 

de dersini öğretmekten alıkoymaktadır. 
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 Uygulama metodu, görsel materyal kullanımı, motivasyon ve disiplinin 

sağlanması, sanat eğitimi ortamının (sanat odalarının) olmayışı, zaman yönetimi, … gibi 

sınıf yönetimi sorunları, sanat eğitimi içerisindeki temel problemlerdir.  

 Sorunların saptanması ve çözüm yollarının getirilmesi hem sanat eğitimcilerinin 

hem de öğrencilerin daha verimli ve daha mutlu çalışmasını sağlayacaktır.  

 2. Amaç ve Önem 

Sanat eğitimi sistemi, öğrencilere yeteneklerini geliştirme fırsatı vermesi ve 

toplumun ilerlemesinde eleştirel, bilimsel, ilişkisel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kazandırması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde toplumlar zihinler arası 

bir yarışın içerisindedir. Zihinlerin öne geçmesini sağlayacak faktörlerden birisi de sanat 

eğitiminin getirdiği ayrıcalıklardır. Bu ayrıcalıklar, bireyin kendini ifade edebilen, 

öğrenmeyi öğrenen, iletişim anlamında problem yaşamayan, yorum yapma ve karar 

verme sürecinde kendine güvenen bir tutum sergilemesidir.  

Sanat eğitiminin verilmesinde ve bireylerin gelişimindeki kazanımların 

sağlanmasında, sınıf yönetimi değişkenleri de en önemli faktörlerdendir. 

            3. Sayıltılar 

Bu çalışmada eğitim bilimlerinin temel basamaklarından biri olan sınıf yönetimi 

konusunda sanat eğitiminde de sınıf yönetiminde eksiklikler olduğu kaynaklardan elde 

edilen bilgilerden hareketle tespit edilmiştir.Araştırma süresince nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışmasına dayanan gözlemler yapılarak olgunun kendi doğal 

çerçevesinde ele alınarak incelenmesi problemin farklı zamanlarda tekrar etmesi ve 

birbirini teyit eden sonuçlar vermesi bilgilerin ve görüşlerin kabul edilmesini 

kaçınılmaz bir varsayım olarak ortaya koymuştur. 

             4. Sınırlılıklar  

Bu araştırma,Konya’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilköğretim 

okulunda 2004-2005 öğretim yılında 6. ve 7. sınıf olmak üzere iki şubede 3 hafta 

[(3.40)+(3.40)=240 dakika] Resim-iş dersi süresince gözlemlenecek olan sanat 

eğitiminde ilköğretim ikinci kademede sınıf yönetimine ilişkin bir durum çalışmasının 
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sonuçlarını kapsamaktadır.Ayrıca bu çalışma yapıldığı tarihte görsel sanatlar eğitimi ve 

eğitim bilimlerinde yer alan en son gelişmeler ile sınırlıdır.  
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BÖLÜM II 

İLGİLİ LİTERATÜR 

 1. Sınıf Yönetiminin Tanımı 

 Sınıf yönetimi, eğitim yönetimi sıra dizisinin ilk ve temel basamağı olup hazır 

bulunuşluk düzeyleri benzer öğrenci grubunun yönetilmesidir. Sınıf, eğitim ve 

öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yazışma alanıdır. 

 Ortalama 180 gün olan yıllık öğrenim süresinin önemli bir bölümü sınıfta geçer. 

Bu süre içinde, öğretmen ve öğrenciler belli bir amaç ve program çerçevesinde sınıftaki 

yaşama katılırlar. Ancak sınıf içindeki yaşamın, önceden belirlenmiş olan amaçlara 

uygun bir biçimde gerçekleşmesinden, öncelikle öğretmen sorumludur. Başka bir 

anlatımla, sınıfta öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi 

öğretmenin sorumluluğundadır. Bu nedenle öğretmenin, sınıf yönetiminin ilke ve 

yöntemlerini bilmesi gerekir, Böylece sınıf içi yaşam, daha sevimli, üretken ve yararlı 

olur (Aydın,2004). 

 Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar sınıf yönetimine 

ilişkin özelliklerdir. Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu, sınıf içi iletişim, öğretim 

yöntem ve tekniklerin etkili kullanımı, sınıfta motivasyon ve disiplin, zaman yönetimi, 

istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi konularına dikkat edildiği taktirde 

öğretmene düşen sorumluluğun artacağı fakat; elverişli bir sınıf ortamıyla beraber etkili 

öğrenmenin de gerçekleşeceği görülmektedir. 

 Öğretmen sınıf yönetimi konusunda yeterli olmak zorundadır. Okulda 

öğretmenin görevi sadece öğretim yapmakla sınırlı değildir. Okulun da başarılı olma 

yolu etkili yönetimden gecmektedir. İyi bir öğretici olmanın yanında öğretmen aynı 

zamanda etkili bir yönetici olmak zorundadır (Sarıtaş, 2000). 

Fiziksel olarak düzenlenmiş bir sınıf ortamında öğretmenlerin temel rolü 

öğrencilerin kendi davranışlarını kontrol etmelerine yardımcı olmak, aynı zamanda 

kabul edilebilir kurallar, teknikler ve yöntemler geliştirmektir. Eğitim öğretim programı 

ve planı; teknoloji, öğretmen-öğrenci arasında etkili bir eş güdüm gerçekleştirerek 

öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi sınıf yönetimi. 

olgusunu ortaya çıkarır (Dökmen, 2003). 
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 Öğrenme karşılıklı bir etkileşmedir, her yaşantı, her çocuk için ayrı bir anlam 

taşır, eğitim ve öğretimde hayatilik esastır, konuların seçilmesinde, işlenmesinde 

bulunan yerden ve zamandan başlanmalıdır, çocuklar başkalarının istediklerini değil, 

ilgi duydukları şeyleri öğrenirler, çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler, 

eğitim ve öğretim planlı ve programlı bir çalışmadır, eğitim ve öğretimde rehberlik 

esastır. Eğitim ve öğretimde.,sınıf iklimi, etkileşim düzeni, öğrenci katılımı sağlanmak 

zorundadır. Bütün bu ilkeler öğretmenin meslek bilgisi içerisinde yer alan sınıf 

yönetiminin önemli noktalarını belirtmektedir. Bu nedenle Bakanlık ilk işlerden biri 

olarak bunları ilkokul programı ile öğretmene hatırlatmayı gerekli görmüştür 

(Binbaşloğlu, 1999). 

 Sınıf öğretmeni, sınıftaki tüm çocukların eğitiminden ve öğretiminden 

sorumludur. Sınıftaki her çocuk, özellikleri kendine has öğrenme gereksinimleri ve her 

birisi ayrı bir birey olarak öğretmenin yönetimi altındadır. Öğretim ortamı rahat ve hoş 

bir atmosfer içindeyse, öğrencinin öğrenmesini, bilginin özümlenmesini, muhafaza 

edilmesini, bilginin transferini ve becerilerin kazanılmasını da olumlu olarak 

etkilemektedir.Öğretmenin sınıf ortamında bunları dikkate alması ve bunu sağlayacak 

becerilerle donatılması gerekmektedir (Sarı, 2002). 

 Öğrenme kendiliğinden olduğu gibi yönlendirilmiş bir şekilde de ortaya çıkar. 

Yönlendirilmiş öğrenme; planlı, programlı, amaçlı ve bir öğretmenin gözetimi ve 

denetiminde yapılan süreçtir. Öğretmenin en önemli rolü yöneticiliktir. Öğretmen bu 

rolünü oynarken, bilimsel araştırma bulgularından, tecrübelerden ve bilgilerinden en üst 

düzeyde yararlanmalıdır. En yeni yöntemi ve teknikleri bulmalı ve uygulamaya 

koymalıdır. Öğretmenler istedikleri gibi öğretim yapamadıkları zaman, yoğun bir 

başarısızlık duygusu yaşadıklarından yakarırlar. Kazanılan deneyimler ve sınıf 

yönetimindeki ilkelerin belirli bir düzene göre uygulanması bu problemleri ortadan 

kaldıracaktır (Gürsel, 1998). 

 Sınıf yönetimi ile ilgili problemlerin tespiti ve çözüm yolları bu terimin nasıl 

tanımlandığına bağlıdır. Doğru bir tanım,bu tanım içerisinde oluşan problemlerin 

tespitini kolaylaştıracaktır. Problemin doğru saptanması da çözümlerin isabetli olmasını 

sağlayacaktır. Sınıf yönetimi kavramı bünyesinde bulunan disiplinler her sınıfta 

uygulanması zorunlu olmakla birlikte sınıfın seviyesine ve öğretmenin 

değerlendirmesine göre farklılık da gösterebilir. Bu farklılık sadece öğrencinin yada 
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sınıfın ortalamasına bakılarak zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal alanlardaki 

gelişmesine göre  değil, branşlara göre de değişiklik göstermektedir.Her ne kadar 

öğretmen sınıf yönetimi konusunda yetkin olsa da öğrencilerin bazı derslere bakış açısı 

da sınıf yönetimi konusunda alınacak tedbirlerin ve uygulamaların zorlaşmasına yada 

bazı branşlarda daha sıkı tedbirler alınmasına neden olmaktadır. 

 Öğrenciler sadece öğretmeni veya dersi sevmedikleri için değil çok sevdikleri 

zamanda ölçüyü kaçırabilmektedirler. Hatta öğrencilerini çok seven öğretmenlerde de 

yetersizlikler bulunduğu gözlemlenmiştir. Sevgi olması gereken,  ancak tek başına da  

yeterli olmayan bir kriterdir. Öğretmenin tecrübe kazanmasını beklemenin hem eğitim 

öğretimde amaca varılma noktasında problem çıkardığı hem de öğrencilerin olumsuz 

davranışlarını, derse karşı ilgisizliklerini,iletişim kopukluğunu sürekli hale getirdiği ve 

pekiştirildiği kabul edildiğine göre öğretmen zaman kaybetmeden teori ve uygulama 

konusunda harekete geçmelidir. 

 Öğretmenliğin ilk yıllarında,sınıf yönetimi,öğretmenlerin zamanlarının önemli 

bir bölümünü alır. Ancak davranış yönetimi ile ilgili karşılaşılan güçlükler sadece 

deneyimsiz öğretmenlerle sınırlı değildir.Deneyimli öğretmenlerinde sınıf yönetimi ile 

ilgili stratejilere gereksinimi vardır (Özyürek, 1996). Sınıf yönetimi ile ilgili olarak 

öğretmenlerin karşılaştığı güçlükler sınıf yapısından ve öğrenciden kaynaklandığı kadar 

öğretmenden de kaynaklanmaktadır. Öğretmenden kaynaklanan sorunlar öğretmenin 

yönetim ve öğretim tarzı, öğrencilerden düşük beklenti belirleme, öğretmenin kişisel 

özellikleri. öğrencinin rolünü algılama biçimi olarak ifade edilebilir (Öztürk, 2002). 

 Bütün bunları gerçekleştirmeyi amaç edinmiş öğretmenlerin mesleği konusunda 

ekstra çalışmalar yaptığı düşünülmemelidir. Hatta bu anlamda eksik olan öğretmenlerin 

bu eksikliği gidermesi zorunlu bir durum olarak görülmelidir. Nitekim sınıf yönetimi 

içerisindeki her başlık öğretmenliğin, olması gereken ilkelerindendir. 

 Sürekli gelişen ve değişen koşullara ayak uydurmanın zorunlu olduğu 21.yy tüm 

bu gelişmeyle paralel öğrencilerin, öğrenme yöntemleri, iletişim, sınıf ortamı, fiziksel 

yapı, zaman yönetimi...  gibi birçok konudaki ihtiyaçlarının değişmesiyle beraber 

gelişime direnen geleneksel anlayış devam ettirilir ve öğretmen de yeniliklere kapalı 

olursa birçok konuda yetersiz kalınacaktır. Ve birçok öğretmen gibi “zamane çocukları 

her şeyi biliyorlar cin gibiler, yetişemiyoruz çocuklara” cümlesinin kullanılması 
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kaçınılmaz olacaktır. 

 Bilgi çağının beraberinde gelen ve her meslek grubunda bulunması gereken 

yaratıcılık, donanım, alan bilgisi, disiplin, zamanın iyi kullanılması, yeniliklerin 

takipçisi olma ve bunları kendi mesleğimde ne şekilde kullanabilirim düşüncesi 

öğretmenlik mesleğinde de şarttır. Zaten bütün bunlar tek tek irdelenirse sınıf yönetimi 

alanlarını kapsamaktadır. Sınıf yönetimi konusunda yeterli bir öğretmenin,öğrenciler 

tarafından benimsenmemesi, dersin dikkate alınmaması,sınıf içi problemler v.s… birçok 

sorunlu durumun aksine hem öğretenin hem öğrenenin mutlu olduğu yaptığı işten keyif 

aldığı bir ortam oluşturması elbetteki mümkün olacaktır. 

 1.1. Sınıf Yönetimi Modelleri 

 Eğitim alanındaki gelişmeler toplumsal gelişmelere de bağlı kalarak sınıf 

yönetimi. modelleri ortaya koymuştur. Bu modeller: baskıcıdan demokratiğe, şekil 

yöneliminden amaç yönelimine, öğretmen merkezliden öğrenci merkezliğe doğru 

gelişim göstermektedir (Gürsel,2004). 

 İnsan davranışları ve yönetimle ilgili bütün teoriler, insan doğasına ilişkin bazı 

varsayımlar üzerine kurulmuştur. Sınıf yönetimine ilişkin olarak geliştirilen bazı bakış 

açılarından da aynı durum söz konusudur. Okul yönetiminde olduğu gibi sınıf 

yönetimine ilişkin modellerde sınıf yönetimi ve öğrencinin doğası konusunda farklı 

varsayımlardan yola çıkmaktadır. Bu teorilerin ortak yanları olabildiği gibi birbirleriyle 

çelişen tarafları da vardır (Turan,2006). 

 Öğretmenin seçtiği model, sınıf ortamına, öğrencilerin yetiştiği çevreye, yönetim 

durumuna, öğrencilerin gereksinimlerine, hedeflerine göre farklılık göstermektedir. 

Sınıf yönetim modelleri dörde ayrılmaktadır. 

 1.1.1. Tepkisel Model 

 İstenmeyen bir davranış sonucunda yada bir davranışa tepki olan sınıf yönetim 

modelidir. Amaç istenmeyen durum yada davranışın değiştirilmesidir. Düzen sağlayıcı 

ödül-ceza etkinliklerini de içermektedir. 

 Delamant’a (1983) göre uyaran tepki ilişkisine bağlı klasik koşullanma ile sınav 

korkusu olan, grup önünde konuşmaktan kaygı duyan öğrencilerin problemlerine çözüm 
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getirebilir. 

 Gruptan çok bireye yönelik tepkileri içeren bu yaklaşımın sınıfta çok sık 

kullanılması, öğretmenin sınıf yönetimini yetersizliklerinin azlığının göstergesi olarak 

kabul edilir (Erdoğan, 2001). 

 1.1.2. Önlemsel Model 

 Sınıf'taki negatif davranışları ve olayları gerçekleşmeden önlemeye yönelik bir 

modeldir. Tepkisel modele yönelimi engellemektedir. Etkinliklerde daha çok grup 

çalışması şeklinde yürütülmektedir. 

 Örneğin; Öğretmen öğrencinin dikkatini, anlatılacak konuya çekebilmek için 

dersin konu ile ilgili küçük öykülerle derse başlaması uygundur. 

 Öğretmenin aşırı önlem alması durumunda, öğrencilerin eğitim ortamından 

sıkılmaları yada okul dışı yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgisiz 

kalmaları söz konusu olabilir (Ağaoğlu, 2006). 

 1.1.3. Gelişimsel Model 

 Öğrencinin duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerinin dikkate alınarak 

uygulandığı bir modeldir. Yapılan çalışmalar, konular uygulamalar öğrencinin 

gereksinimlerine göre düzenlenir. 

 Örneğin ; İlköğretimin II. Basamağındaki 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yaptırılacak 

olan etkinliklerde ve sınıf içi kurallarda öğrencilerin ergenlik döneminde olduğu 

unutulmamalıdır. 

 1.1.4. Bütünsel Sınıf Modeli 

Bu modelde önlemsel sınıf yönetim modeline öncelik verme, gruba olduğu 

kadar bireye de yönelme, istenmeyen davranışa ulaşabilmek için istenmeyenin 

nedenlerini ortadan kaldırma gibi durumlar göz önüne alınır. Etkinlikler sürecinde 

seçilecek davranış örüntüleri, öğrencinin gelişim basamakları ile uyumlu olanlardan 

seçilir. Modelin çevre boyutunda, okul, aile ve boş zaman etkinliklerinin yer aldığı 

arkadaş çevresi vardır (Üre, 2003). 
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 Aslında bu modelde, yerine göre bütün yaklaşımların uygulanabilirliği söz 

konusudur. 

 2. Öğrenmeye Uygun Ortamın Oluşturulması 

 Öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerini yerine getirdikleri ortamlardan biri 

sınıflardır. Sınıflarda olumlu öğrenme ortamının sağlanması, amaçların gerçekleşmesi 

açısından çok önemlidir. Aksi halde, çeşitli sorunların yaşanmasına neden 

olabilmektedir (Gürsel, 2004). 

 Öğrenmeye uygun ortamın oluşturulması için bir çok koşulun bir araya 

getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; fiziksel yapı ve organizasyon, araç-gereçlerin etkili 

şekilde kullanılması, dönüt alma-düzeltmeler, ölçme ve değerlendirme şeklinde 

sağlanabilir. 

 3. Fiziksel Yapı Ve Organizasyon 

 Fiziksel ortamın düzenlenmesi öğrenci başarısı, öğrenci davranışları ve 

etkileşimi üzerinde önemli bir noktaya sahiptir. Fiziksel düzenlemeler öğretim 

ortamının psikolojik boyutunu da etkilemektedir. 

 Verimli öğretme-öğrenme, sınıf içi iletişimin sağlanması, öğretim ortamının iyi 

bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır. 

 Sınıf içi düzenlemeler yapılırken bir takım değişkenler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bunlar; öğrenci sayısı, yerleşim düzeni, ısı, ışık, renk, ses ve gürültü 

şeklinde sıralanabilmektedir. 

 3.1. Öğrenci Sayısı 

 Öğretimin özellikle ilk basamaklarında öğrenci sayısının az olmasında yarar 

görülmektedir. Öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda öğretmenin öğrenciyi takip 

etmesi, ilgilenmesi, farklı yöntem ve tekniklerden yararlanması, sınıfı yönetebilmesi 

daha kolay olmaktadır. 

 Kalabalık sınıflar farklı motivasyon ve disiplin problemlerin doğmasına neden 

olmaktadır. Az sayıdaki sınıflarda ise güdüleme, derse dikkat ve sınıf etkinliklerine 

katılma fırsatı artmaktadır. 
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 İncelenen kaynaklarda sınıf mevcuduna ilişkin herhangi bir rakam verilmemiştir. 

Fakat on altının altındakilere küçük, on altı ile yirmi beş arasındakilere orta, daha fazla 

sayıdaki sınıflara da büyük sınıf denilmiştir. 

 3.2. Yerleşim Düzeni 

 Sınıftaki yerleşim düzeni genellikle arka arkaya sıraların konduğu, öğretmen 

masasının ve yazı tahtasının sıraların karşısında bulunduğu geleneksel bir yerleşim 

düzeni şeklindedir. Bu düzen öğretim yöntemlerinden anlatma türü etkinliklerine daha 

uygun öğretmen merkezli bir düzendir. 

 Yerleşim düzeni yapılırken öğretim yöntemi, yapılacak olan etkinlikler, dersin 

amacı, bütün öğrencilere hitap edilebilmesi, her öğrencinin işitebilmesi ve görebilmesi 

kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.  

 Çeşitli yerleşim düzenleri bulunmaktadır; bireysel yerleşim düzeni, çok, gruplu 

yerleşim düzeni, toplantı yerleşim düzeni ve tek grup düzeni. Yapılacak olan etkinliğe 

ve dersin işleyişine göre yapılan bir düzenleme hem öğrenci hem de öğretmen açısından 

olumlu sonuçlar vermektedir. 

 Ayrıca öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun masalar ve sıralar tercih 

edilmelidir. 

 Öğretmede kullanılacak somut eşyalar, panolar, araç-gereçler her öğrencinin 

görebileceği, belirli yerlerde olmalıdır. Hem öğrencinin rahatça kullanması hem 

kolaylıkla ulaşması hem de kullandıktan sonra yeniden yerine koyması öğrenciye düzen 

alışkanlığını, temizlik alışkanlığını kazandırmada etkilidir. 

 Bununla beraber oturma alanı dışında öğrencilerin rahatça hareket edip 

etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri boş bir alan bulundurulmalıdır. Bütün bu 

düzenlemeler yapılırken öğrencinin görüşlerinin de alınması gerekmektedir. Bu görüş 

alış-verişi öğrencinin davranışlarını, sorumluluk ve demokrasi bilincini etkilemektedir. 
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 3.3. Isı 

 Öğrencinin bulunduğu ortamın ısısı öğrencinin, disiplinini, dikkatini ve ilgisini 

etkilemektedir. 

 Isının iyi ayarlanmış olması öğrencide sağlık problemleri oluşmasına da neden 

olmaktadır. Sınıflarda ortalama ısı derecesi 20°C olarak kabul edilmektedir. Fakat bu 

derece sınıfın mevcudunu da göz önüne alarak ayarlanmalıdır. 

 Isının etkili olmasının yanında nem oranı ve sınıfın havalandırılmasına da özen 

gösterilmesi gerekmektedir. Belirtilen standart nem oranı %30-60 arasında olmalıdır. 

Sınıf havasının temiz olması öğrenme sürecini direk yada dolaylı olarak da 

etkilemektedir. 

 3.4. Işık 

 Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de ışıktır.  

 Yetersiz aydınlatma, gölge, yansıma, parlama gibi etkenlerin öğrenmeyi ve 

algıyı zorlaştırdığı aynı zamanda dikkati dağıttığı görülmektedir. 

 Ayrıca yapılan etkinlikler farklı aydınlatmalar gerektirdiğinden farklı aydınlatma 

düzenleri sağlanmalı, doğal aydınlatmadan faydalanabilmek için de pencerelerin büyük 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 3.5. Renk 

 Rengin genellikle aydınlatma ile birlikte düşünülen bir unsur olduğu 

görülmektedir. Renk günlük yaşamda etkili olduğu kadar sınıf ortamında da etkilidir. 

Öğrenme ortamında kullanılacak renkler mekana, araç ve gereçlere, amaca, öğrencinin 

gelişim basamaklarına göre farklılık göstermektedir.Örneğin kalabalık sınıflarda alanın 

büyük gözükmesi için açık ton renkler tercih edilirken, bilgisayar laboratuarları gibi 

görsel ve zihinsel çaba gerektiren ortamlarda mavi, yeşil, gri gibi renkler 

kullanılmaktadır. İlköğretimde genellikle sıcak ve canlı renkler, orta öğretimde ise 

mavi, yeşil gibi daha soğuk renkler tercih edilmelidir.  

 Ayrıca görsel sunu zeminlerinde, panolarda hazırlanan materyallerde hatta 

perdelerde de renk seçimine özen gösterilmelidir. Öğrencinin algısını kolaylaştıracak, 



 

 

14 

öğrenciyi yormayacak ve derslerin amacına uygun renk seçimlerine dikkat edilmelidir. 

3.6. Ses ve Gürültü 

 Rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, motivasyonu dağıtıcı, öğrenci ve öğretmen 

üzerindeki hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı tehdit edici bir etkendir. 

 Sınıf içerisindeki gürültünün ve sesin azaltılması için sınıf kurallarının gürültüyü 

de içermesi gerekmektedir. 

Öğrenme ortamı içerisindeki sesi azaltmak için bir süre sessiz kalmak, varlığını 

hissettirici bir davranış yapmak, söylemek, gürültü var diye sesi yükseltip gürültüyü 

artırmaktan daha yararlı olacaktır (Johnson,1990). 

4. Öğretim Araç ve Gereçlerinin Kullanılması 

Öğretim araçları  “bilginin öğrenene ulaştırılabileceği faklı yollar ve ortamlar “ 

olarak tanımlanabilir (Heinich ve diğerleri, 1996.s.3). 

 Okuduklarımızın %10’unu İşittiklerimizin %20’sini gördüklerimizin %30’unu 

hem görüp hem işit killerimizin %50’sini söylediklerimizin %70’ini yapıp 

söylediklerimizin %90’ının hatırladığımız her otorite tarafından kabul ediliyorsa araç ve 

gereçlerin gerekliliği de aynı oranda benimsemiştir. 

 Araç ve gereç dikkatin derse yönlendirilmesini, özellikle küçük sınıflarda soyut 

kavramların somutlaştırılması, bilginin hatırlanmasını zaman kazanılmasını kanunun 

basite indirgenerek kolay anlaşılmasını sağlar. Kısacası araç ve gereçler yada 

materyaller öğrenmeyi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biridir. 

 İki boyutlu görsel araçlar ise tablolar, şemalar, grafikler, resimler, diyaframlar ve 

haritalar olarak sınıflandırılabilir. 

 İki boyutlu görsel öğrenme araçları öğrenme stratejilerinin anlamlandırma ve 

örgütleme aşamalarıyla ilişkili olduğundan, öğrencilerin bu araçları kullanmaları 

öğretilmelidir (Yalın,2005). 
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Belli başlı araç gereçler arasında tepegöz projektörleri, slaytlar, televizyon, vcd, 

video, kaset çalar, gösteri tahtaları döner levhaları, film şeritleri, yazılı materyaller, 

grafiksel materyaller yer alır. 

Bilgilerin görsel, işitsel, araç-gereçsel yoluyla sunulması, öğrencilerin dikkatini 

çekerek onlarda duygusal tepkiler yaratarak onların yüksek düzeyde motive olmasına 

neden olur (Ataman,2003). 

Öğretmen çoğu zaman hazır araç gereç ve materyale  sahip olamayabilir. Bu 

materyalleri, araç ve gereçleri düzenlerken de dikkat edilmesi gereken hususlar 

bulunmaktadır. 

Materyal hazırlanırken veya var olan materyal kullanılırken öğrencinin sosyal, 

zihinsel fiziksel ve duygusal gelişimine uygunluğu, materyalin konuyla örtüşmesi, renk 

uyumu, şekil – zemin ilişkisi, aktif – pasif olması gereken noktalar, materyalin 

büyüklüğü kolay taşınabilir olması, pratik olması, zaman kaybına neden olmaması, eğer 

yazı ve resim içeren bir materyal ise yazıların ve resimlerin dengeli dağıtılması, her kez 

tarafından görülebilir ölçüde olması göz önünde bulundurulması gereken noktalardır.  

Yine algısal ayırt edilebilirlik materyalin çevresindeki uyarıcılardan farklı 

olması anlamsal çağrışım benzer uyarıcıların gruplandırılma kavramların gruplara hatta 

grupların alt gruplara ayrılması gibi öğrenmeyi etkileyen öğrenme malzemesi ile ilgili 

faktörler göz ardı edilmemelidir.  

Ayrıca öğretim araç gereç ve materyaller farklı zamanlarda farklı sınıflarda 

kullanılabilmektedir. Bu yüzden öğretmen elindeki materyali güncel koşullara göre her 

dönem gözden geçirmeli ve değişiklikler yapmalıdır.  

4.1. Eğitimde Bilgisayar Kullanımı  

Bilgisayar diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme 

açısından benzersiz imkanlar sunan çok yönlü bir araçtır. Bilgisayarın eğitimdeki önemi 

ve bilgisayarı diğer araçlardan ayıran en önemli özelliği bir üretim, öğretim, yönetim, 

sunu ve iletişim aracı olarak kullanılabilmesidir (Yalın,2005). 

Bilgi toplumunda insan: bilgiye ulaşma yollarını bilgiyi sınıflandırmayı, 

üretebilmeyi, paylaşabilmeyi ve bu işlemleri hızla gerçekleştirmeyi ortamlara uyum 
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sağlayabilmeyi öğrenmek zorundadır. Bilgi teknolojilerini rahatlıkla ve verimli bir 

şekilde kullanabilen yaratıcı, girişimci, üreten, yenilikçi, bireysel sorumluluk sahibi, 

sürekli kendini yenileyen insanlar bilgi çağının başarılı bireyleri olacaklardır. Bu 

niteliklere sahip bireylerlerin yetiştirilmesi eğitimcilerin ve eğitim sisteminin 

sorumluluğudur (Atalay,1996). 

Günümüzde öğretim aracı olarak bilgisayarlar hızla yayılmakta ve bir çok 

okulda bilgisayar laboratuarları kurulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Her ne 

kadar okullarda bu teknolojinin kullanımıyla ilgili açıklamalarda işin maddi boyutuna 

ağırlık verilerek mazeret olarak gösterilse de bilgiye daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı 

ulaşılması sağladığı gerçeğini de göz ardı edebilmeleri mümkün olmamaktadır.  

4.2. Bilişim Dünyası 

Öğrenene, bilgiye hızlı ulaşma onun değişik yorumlarını izleyebilme ve 

konunun önde gelenleriyle haberleşme olanaklarının öğrenene, bir taraftan yeni 

öğrenme teknikleri alanındaki gelişmeleri izleme, diğer taraftan öğretimini verdiği konu 

hakkındaki yenilikleri takip ederek, isterse bilgisinin geniş kitlelere ulaşmasında bilişim 

teknolojilerini kullanabilmesi olanaklarını vermektedir (Bölükoğlu, 2002). 

Günümüzde bilgisayarlarda öğretim sürecinde iki değişik şekilde 

yararlanılmaktadır. 

- Bilgisayar yönetimli öğretim ve 

- Bilgisayar destekli öğretim 

Bilgisayar yönetimli öğretim, bilgisayar sisteminin öğretimi planlama; öğrenmeleri 

ölçme: öğrencilerle ilgili verileri kaydetme ve öğrenme verileri üzerinde istatistiksel 

analizler yapma gibi öğretim etkinliklerini yönetmek için, bilgisayar destekli öğretim 

ise; bilgisayarların sistem içinde programlanan dersler yolu ile öğrenciler  bir konu yada 

kavramı öğretme yada önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır (Yalın,2005).   

 Soru bankaları ve testler oluşturmak, konu özetleri hazırlamak, grafikler ve 

canlandırmalar yapmak, karmaşık bilgileri basitleştirerek harita, resim, çizelge, kutu 

içine alma koyu yazı, altını çizme gibi yöntemleri kullanarak görselleştirmek, oyunlar , 
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bulmacalar hazırlamak film izlemek… gibi bir çok öğretim yöntemine imkan veren 

bilgisayarlar aynı zamanda bir iletişim aracı olarak ta kullanılmaktadır. Bunlar 

arasındaki en büyük uygulama ise hiç kuşkusuz Internet olmuştur. 

 Internet: İmkanların her gecen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama, 

paylaşma ve ulaşma” istekleri sonucunda ortaya çıkan bir teknolojidir (Berkmen ve 

ark.,2001:Bölükoğlu,2002). 

 Internet ve Network teknolojilerinin eğitimde etkinlik kazanması ile birlikte 

rollerinin de değişmesi kaçınılmaz olmuştur. Eğitimciler dünyada alanlarındaki diğer 

meslek taşlarının ne yaptıklarını ve alanları ile ilgili ne olup bittiğini Internet yolu ile 

kolayca ve kısa bir süre içinde öğrenme imkanlarına sahiptirler. Önceki yıllarda sadece 

haberleşme elektronik posta (E-Mail) amacı ile kullanılan Internet bugün daha çok 

amaçlı olarak kullanılmaktadır bunda hem kullanımın yaygınlaşması hem de Internet’te 

sunulan servislerin çokluğu ve kullanım kolaylığının etkisi olmuştur. Eğitimciler, 

önceki yıllarda Internet’i sadece merakla karışık e-mail, telnet, vb. metin ortamlı 

programlar için kullanırlarken, bugün bu teknoloji eğitim ortamının bir parçası, ders 

materyallerinin hazırlanması ve ilgili literatürü tarayarak bilgiyi güncelleme vb. 

amaçlara yönelik olarak kullandıkları görülmektedir (Bülbül,1998). 

 Yurdakul’un(1997)da belirttiği gibi teknoloji ve insan arasında büyük bir 

uyumsuzluk ve denge sorunu vardır. Bu sorunda ancak eğitim yolu ile geleneksek klasik 

biçimde değil, pragmatik ve dinamik bir biçimde teknolojiyi izleye bilecek dinamikliğe 

sahip olarak çözüme ulaştırıla bilir. 

 Yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, 

eleştirel yaratıcı, bağımsız düşünme, problem çözme ve iletişim becerisi kazandırması 

yani sıra, bilgiyi üretmeyi ve öğrenmeyi öğretmesi, kendilerini değerli bir insan olarak 

hissetme, kapasitelerine güvenme farklılıklara değer vermede rehberlik etmesi 

beklenmektedir (Özden,1999). Bu konularda da bilgi teknolojileri önemli gelişmeleriyle 

eğitim sisteminde yerini almıştır. 

 Çağın öğretmenleri de teknolojinin getirdiği öğrenci beklentilerini takip ederek 

hem kendisine hem de öğrencisine katkıda bulunma çabası içerisinde olacaktır. 
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 5. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Uygun Kullanılması 

 Yöntem öğretim yaşantılarının düzenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi 

aşamasında bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur (Aydın,2004). 

 Sanat eğitiminde planlanan hedeflere ulaşılmasında taktik ve metotlar belirleyici 

etkenlerdir. Bu etkenlerin uygulanması da, iyi bir alan bilgisi deneyim ve yaratıcılık 

ister. Sanatın neyi, nasıl, hangi biçimde öğretileceği özel öğretim yöntemleri 

bakımından yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir.  

 Her derste ve her konuda kullanılan öğretim yöntemi faklıdır. Ancak öğretmenin 

bir konuyu işlerken faklı öğretim yöntemlerini aynı anda kullanması mümkün olduğu 

gibi bu durum öğrenmeyi de kolaylaştıracak ve tek düzelikten kurtaracaktır.  

Öğretmenin yöntem seçimini etkileyen birçok değişken vardır. Bunlar; 

1- Öğretmenin yöntem bilgisi ve yöntemi kullanma yatkınlığı  

2- Okulun araç, gereç, kaynak, donanım, fiziksel mekan vb. olanaklara sahip olma 

düzeyi. 

3- Öğrencilerin konuya ilişkin giriş davranışlarının düzeyi 

4- Öğretim sonunda öğrencilere kazandırılması istenen davranış değişikliklerinin 

niteliği 

5- Konun özelliği 

6- Sınıftaki öğrenci sayısı 

7- Zaman ve maliyet (Aydın,2004). 

Başlıca öğretim yöntemleri; 

 Anlatım yöntemi 

 Soru-cevap yöntemi 

 Tartışma yöntemi 
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 Beyin fırtınası yöntemi 

 Çözümleme ve birleştirme yöntemi 

 Gösteri yöntemi 

 Örnek olay incelemesi 

 Gezi gözlem yöntemi 

 Drama ve rol oynama yöntemi 

 Proje yöntemi 

 Grup çalışması şeklinde sıralanabilir. 

 Özel öğretim yöntemleri sanat eğitiminde araştırma, inceleme, eleştirel düşünme 

anlayışlarını geliştirmekte, sanatsal dilin gelişimini sağlamakta ve  etkili zengin bir sınıf 

atmosferinin gerçekleştirilmesinde de sistematik bir sürekliliği meydana getirmektedir.  

6. Sınıfta Etkili İletişim 

 İletişim genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan arasında oluşturulan bir alışveriş 

ilişkisi içinde paylaşılan bir süreçtir. 

Bu süreç kaynak kişi tarafından iletinin oluşturulup, alıcıya gönderilmesi ile 

başlar ve alıcının bu iletiyi alıp değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son 

bulur. 

Bir anlamda iletişim bireyle, kümeler ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü, 

el, kol, mimik, jest gibi simgeler aracılığı ile bilgi, düşünce ve duyguların karşılıklı 

olarak iletilmesini sağlayan bir iletişim sürecidir (Demirel,1999). 

Öğretmen ve öğrenci, iletişim süreci içinde, kaynak ve alıcı olarak rollerini 

sürekli olarak değiştirerek, geri bildirim etkili olarak kullanılabilirse etkili iletişim 

gerçekleşe bilir. Bu nedenle öğretmenin iletişim sürecini çift yönlü ve öğrencinin 

katılımını sağlayarak gerçekleştirilmesi, öğrenme açısından  büyük önem taşır. İletişim 

olmaksızın öğrenme açısında büyük önem taşır. İletişim olmaksızın öğrenme 

gerçekleşmez. İletişim, olumlu olabileceği gibi, olumsuz da gerçekleşebilir. Önemli 
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olan öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak ortamın ve ilişkilerin düzenlenmesidir. 

Öğretmenlerin iletişim becerileri, öğrencilerin gelişimlerini, davranışlarını , duygularını, 

tutumlarını ve kendilerini algılama biçimlerini etkiler. Öğretmenin ne söylediğinden 

çok, öğrencilerin ne anladığı, hem iletişim  hem de öğretmen ve öğrenme süresi 

acısından önemlidir. Öğretmen, sınıf içinde sözel iletişim becerileri kadar sözel 

olamayan iletişimi ve beden dilini de etkili biçimde kullanabilmelidir. 

İletişim süreci ile sınıf içindeki öğretmen-öğrenme aşağıdaki şekilde gösterilmektedir 

(Çetin Kanat,1998; Ergin,1995,228.). 

Eğitimde İletişim Süreci 

ÖĞRETMEN   İÇERİK ÖĞRETİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ     ÖĞRENCİ 

(Kaynak)  �         (Mesaj)   �         (Kanal)           �                          (Alıcı) 

Öğrenci Tepkileri 

 Eğitim, bir iletişim sürecidir. Sınıf ortamında çok yönlü bir iletişim söz 

konusudur. 

Bazen bir öğrenciye gönderilen mesaj bir başka öğrenci üzerinde etkili olabilir. 

Ayrıca öğrenci-öğrenci iletişimi de yoğundur. Her zaman mesajlar gönderildiği gibi 

anlaşılmaz. Öğretmenin, görüşünü almak yada konuşma fırsatı vermek için soru 

yönelttiği bir öğrenci, öğretmenin kendisini küçük düşürmek için soru sorduğunu 

düşünebilir. Bu durum, kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun bir iletişime 

çevirememesi, doğal davranamaması, alıcının da gönderilen mesajı çözümleyememesi 

gibi nedenlerden kaynaklanabilir (Açıkgöz,2000). 

 İletişim sürecinde sık sık  ortaya çıkan problemler ve gürültü, mesajın doğru 

olarak alınması ile etkisiz hale getirilir. Mesajlar sözel, sesli veya fiziksel olarak, yada 

çevredeki diğer uyaranlar yolu ile gönderilebilir yada alınabilir. Bir öğretmen mesaj 

gönderme ve alma esnasında bu yöntemlerin hepsini kullanma becerisine sahip 

olmalıdır. Öğrenciler tarafından gönderilen geri bildirimleri çözme  yeteneği, gözlem ve 

dinleme becerileri ile yakından ilgilidir. Bir çok öğretmen yetiştirme programında 

iletişim konusunda okuma ve yazma egemen konumdadır. Konuşmaya az önem 

verilirken, sözsüz iletişim ve dinleme becerilerine hemen hemen iç ilgi 
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göstermemektedir. Etkin ve başarılı öğretmenler sadece okuma ve yazma ile 

yetinmeyip, konuşma, gözlem, dinleme ve benzeri becerilerde de kendini 

yetiştirmelidirler (Altıntaş,2003). 

 Becerilerini iyi kullanan öğretmenler, öğrencilerle etkili bir iletişim kuracağı için 

öğrencilerde yüksek güdülenme yaratarak öğretme- öğrenme zamanını dolu dolu 

öğretmeye ayırabileceklerdir (Gordon,2005). 

 6.1. Sözlü Ve Sözsüz İletişim  

 Konuşma ile ilgili verilen mesajlar söz ve ses olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Sözel unsur; söylenen sözcüklerle onların gerçek anlamını . içerirken, ses unsuru; sesin 

kararlılığı, telaffuzu, tonu, ritmi, vurgusu ve şiddeti gibi değişkenleri kapsamaktadır. 

Sözel etkileşimde öğrenme, söylenen sözcüklere öğrencilerin verdikleri anlamlarla 

ilişkilidir. Verilen anlamlar, her öğrencinin farklı kişisel deneyimlerinin bir sonucu 

olarak sözcükleri farklı süzgeçlerden geçirmeleri ile değişmektedir (Altıntaş, 2003). 

 İletişimde dilini iyi kullanılamayan öğretmenin, öğrenci başarısına katkı düzeyi 

düşer. Öğrenci öğretmenin ne dediğini açıkça ve kolayca anlayabilmelidir. Bu, 

öğretmenin kısa cümlelerle; amaçla tam örtüşen; öğrenci düzeyine uygun konuşmasını 

gerektirir. Sınıftaki herkes, öğretmenin konuşmasından aynı anlamı çıkarabilmelidir.  

 Dil kullanmanın başka bir boyutu seslendirmedir. İyi bir konuşmacı, söylediği 

tümcenin her sözcüğünü, sözcüklerin her harfini, sözcük ve harfleri yutmadan, ses 

olarak çıkarmalıdır. Bu ses, öğrencileri rahatsız edecek kadar yüksek, en uzak köşedeki 

öğrencinin duyup anlayamayacağı kadar alçak olmamalıdır. Yutkunma, öksürme, geçici 

ses takılmaları durumunda öğretmen sözünü yinelemeli, öğrencilere arkasını dönmeden 

konuşmalıdır. Öğrencilerin de konuşurken sınıfa yüzlerini dönmeleri, işitme ve 

anlamayı kolaylaştırır. Aksi durumlarda öğrenci anlamadığını, işitemediğini söylemeye 

de çekiniyorsa, konuşma amacına tam ulaşamayacak, öğretmen "söyledim, anlaşıldı" 

yanılgısına düşebilecektir (Başar, 2003). 

 Ayrıca öğretmenler, seslerini kullanarak gruplarla etkileşime girmeyi ve önemli 

hususlara dikkati çekmeyi öğrenmelidirler. Sesin şiddetini değiştirmeyi ve sınıftaki her 

öğrenci tarafından işitilebilecek şekilde kullanmayı öğrenmek çok önemlidir. Bu 

nitelikler uygulama yoluyla zamanla kazanılır. Biraz uzak mesafeye konuşmak ve derin 
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nefes alıp vermek gibi alıştırmalar sesin gücünü ve kullanımını geliştirir. Konuşma hızı 

da önemlidir. Hızlı konuşan bir kimse, konunun çok önemli olmadığı, bu nedenle en 

kısa sürede geçilmesi gerektiği gibi yanlış bir mesaj gönderebilir. Buna karşın daha 

yavaş hızda yapılan bir konuşma, konunun önemini yansıtabilir. Özel ilgi duyulmayan 

konuların sunumu esnasında daha fazla önemlidir. Bu tür konularda konuşma hızı 

dikkatle izlenmelidir. Sesin tonu, telaffuzu ve vurgusu, mesajı etkiler. Ton ve telaffuz, 

sözcüklerin ciddiyetini ve önemini iletebilir. Örneğin, "Otur diyorum sana" veya "Bu 

sınıfa tahammül edemiyorum" gibi ifadelerde ses tonu ve telaffuz biçimi ciddiyeti iletir. 

Fazla vurgulu bir ses ile ifade edilen sözcükler, kod çözücü alıcının sinirlerini 

tırmalayabilmesi nedeniyle anlaşılmayabilir, çok derinden gelen ses ile yapılan 

konuşmalar ise dikkatin mesajdan ayrılmasına neden olur. Sesin yüksekliği, tonu, 

vurguları telaffuzu ve konuşma hızı yoluyla duygusal mesajlar da gönderilebilir.  

Birde sözlü iletişim araçları vardır ki bu tür araçlar iletişimin daha hızlı akışını, 

kişisel arası ilişkilerin pekişmesini ve gelişmesini sağlar. Hepsinden önemlisi yansıma 

sürecini etkin ve erken gerçekleşmesine neden olur. Bu bakımdan iletişimin sağlıklı 

işlemesi isteniyorsa bu amaca sözlü araçlarla daha kolay varılır. Bu üstünlüklerini 

karşılık, sözlü araçların tartışmalarda belgelenmemesi, uzun konuşma ve görüşmelerle 

işlerin engellenmemesi ve çeşitli basamaklardan geçtikse sözlü mesajın amacını ve 

özünü yitirmesi gibi sakıncalardan söz edilebilir. Önemli nitelik taşıyan sözlü iletişim 

araçları konferans ve seminerler, görüşme ve toplantılardır (Sürücü,2002). 

 Yetkin bir öğretmen sadece alan bilgisi bakımından değil sahip olduğu bilgileri 

aktarırken nasıl anlatacağı yeterliliğini de kazanmalıdır.  

 Sözsüz iletişime gelince; bilginin sadece sözel olarak iletilmesi gerekmez. Beden 

dilinin de bir çok yönü vardır. Yüz ifadesindeki küçük bir değişiklik, duruşunuzdaki 

küçük bir oynama, gözlerinizdeki ifade sözlerinize eşlik ettiğinde verdiğiniz bilgiye ek 

bir içerik oluşturmaktadır.  

 Sözel olmayan ifadeler, yüz ifadeleri, bende dili cevre kullanımı ve hareketlerin 

dili, sesin dili, gözlenebilir anatomik tepkiler  (hızlı nefes alıp verme, gözbebeklerinin 

büyümesi… vb.) şeklinde sıralanabilir. Tüm bu iletişim dillerinin zaman zaman sözel 

ifadelerinin de önüne geçebileceğini söylemek mümkündür. Örneğin: yanlış veya 
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olumsuz bir davranış gösteren öğrenciye öğretmenin vereceği tepkinin sadece gözlerine 

bakarak susmakla sınırlı kalması sözlü bir mesajdan daha etkili olabilir.  

 Sözel olmayan mesajlar planlı veya rastlantısal olabilir. Öğretmen ders öncesi 

hazırlıklarını yaparken kullanacağı yönteme göre bu davranışları da planlamış 

olabileceği gibi ders esnasında oluşan bir durum karşısında spontan olarak ta bu 

tepkileri verebilir. 

Ayrıca sözel olmayan davranışların muhakkak bir amacı olmalıdır. Amaçsızca 

yapılmış bir hareket iletişimi güçleştirdiği gibi öğretmenin öğrenci karşısındaki sevgi ve 

saygınlığını da yitirir. Ayrıca bütün jest ve mimikler doğal olmalıdır aksi halde öğrenci   

öğretmenin samimiyetinden şüphe duyar. 

 Bilindiği gibi sözlü veya sözsüz tüm değişkenler yalnız başlarına 

kullanılmamalıdır, öğretim sürecinin zenginleşmesi için birlikte kullanılmalıdır. Bir 

öğretmen için bu iletişim yolları çok okuyarak, dinleyerek gözlem yaparak, söz ve 

eylemlerini bütünleştirerek, empati kurarak zamanla kazanılabilecek deneyimlerdir.  

6.2. İletişimde Öğretmenin Rolü 

 Etkili bir öğretmenin iletişimi kolaylaştıracak en önemli niteliği empati 

kurmaktır. Empati, kendi objektifliğini kaybetmeksizin kendini muhatabının yerine 

koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlayabilmek hayata, olaylara, insanlara onun 

penceresinden bakabilmektir. 

 İnsanlar aynı olaylar karşısında farklı davranışta bulunabilirler. Yada aynı 

davranışı gösteren bireylerde davranışın altında yatan nedenler farklılık gösterebilir. 

Genellikle insanlar olaylar ve durumları kendi bakış açılarına göre yorumlayıp bu 

farklılığı unutarak büyük bir iletişim hatasına düşmekte, insan ilişkilerini 

bozmaktadırlar. 

 Empatik anlayış ise doğru davranma olasılığı sağlar. Mesela, öğrencinizin size, 

çok çalıştığı halde neden böyle başarısız olduğunu ve sınıfın en düşük notunu aldığını 

üzülerek ifade ettiğini düşünelim. Öğretmenin öğrencisinin çalışma yöntemi ve ev 

yaşantısı hakkında bilgi alması mümkündür. Sorunun çözümü için getireceği bazı 

önerileri uygulayabilme olanaklarını örgencisiyle birlikte gözden geçirmesi, öğretmeni 
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bir değerlendirici ve not verici gibi görme algısı yerine öğretmenin yanında kendinin 

nottan daha değerli olduğu algısını geliştire bilir (Halis, 2001). 

 Özsoy’a (2003) göre de ders verilen sınıflarda iletişim bozukluğu yaşayan 

öğretmenlerin, istenilen eğitim ortamını sağlayamamaları nedeni ile olumsuz 

davranışların artması  da doğal bir sonuçtur.  

 Öte yandan başarılı öğretmen profilini belirlemeye yönelik ölçütler geliştirme 

girişimleri de sonuçsuz kalmaktadır. Çünkü hangi öğretmen tutumunun, öğrencilerde ne 

tür davranışsal çıktılara neden olduğunu araştırma yolu ile belirlemek oldukça güç bir 

işlemdir. Ayrıca öğretmenlerin yönetsel stratejilere göre gruplandırılması da öznel 

yargılardan etkilenebileceği için, keyfi görecelidir. Bununla birlikte başarılı öğretmen 

davranışlarını belirlemek amacıyla, bir çok bilimsel araştırma ve sistematik gözlemler 

yapılmıştır. Bunlar arasında en önemlileri Brophy ve Evertson’un  (1976) yaptığı texas 

öğretmen etkiliği projesi ile Berliner ve Tikimof (1986) yaptığı California ilköğretim 

değerlendirme çalışmasıdır. Bu araştırmalarla Kounin ve Canter and Canter’in sınıf içi 

gözlemlerine dayanarak geliştirdikleri davranış modelleri sentezlediğinde, 18 maddelik 

bir rol ölçütleri listesi elde edilmektedir. 

 Ölçütler şöyle sıralanmaktadır: 

1- Esneklik   10- Çoğulculuk 

2- Tutarlılık   11- İyimserlik 

3- Duyarlık   12- Yaratıcılık  

4- İçtenlik   13- Güvenirlik 

5- Farkındalık   14- Duygusallık 

6- Sorumluluk   15- Çok yönlülük 

7- Kararlılık         16- Gerçekçilik  

8- İçindelik    17- Katılımcılık 

9- Süreklilik   18- Sevecenlik 

(Aydın,2004). 
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Öğretmenin öğrencilerini sevdiğini belirtmesi, onlara ismi ile hitap etmesi, göz 

teması kurması, öğrencinin başını okşaması sınıfta adil olması, öğrencilerin velileriyle 

sık sık görüşmesi öğretmenin iletişimde üzerine düşen en önemli görevleri arasında yer 

almaktadır.  

 Ayrıca sınıf içerisinde öğretmen öğrenci ilişkisi için beraber koyulmuş kurallar 

iletişimin kolaylaşmasını sağlamaktadır. 

 Öğretmenin öğrencilerin gereksinimlerine cevap vermesi, onları tanıması, 

rehberlik etmesi, istenmeyen davranışlara gösterdiği tepki veya ceza, olumlu davranışlar 

karşısında verdiği ödül, problemi olan öğrencilerin problemleri ile ilgilenmesi hatta 

rehber öğretmenle iş birliği içerisinde problemi çözmek için gösterdiği çaba, 

öğrencilerin yeteneklerinin ve zeka alanlarının farkına vararak öğrenciyi başarılı olacağı 

alana yönlendirmesi ve desteklemesi gibi bir çok faktör hem hedeflerin gerçekleşmesini 

kolaylaştırmakta hem de iyi bir iletişimin kurulmasını sağlamaktadır. 

 Gerek öğrenciler, gerekse öğretmenler, etkili öğretimin en önde gelen koşulunun 

olumlu bir öğretmen-öğrenci ilişkisi olduğunu kabul etmektedirler.  

 6.3. İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesi 

 Öğretmenlerin sınıf ortamında yüz yüze oldukları iki çeşit davranış problemi 

bulunmaktadır. Uygun olmayan sınıf içi davranışlar ve kötü çalışma becerileri. Uygun 

olmayan sınıf içi davranışlar denilen, söz almadan konuşma, kavga, tartışma, yerinden 

kalkarak sınıf içinde dolaşma, etkinliklere katılmama, yaşına uygun olmayan 

davranışlar bu kategoride yer alan davranışlardır. Çalışma becerisi problemleri ise 

ödevlerini zamanında ve istenilen biçimde yapmamak, sınıftaki tartışmalarda ve 

öğretmenin ders sunumunda dikkat yetersizliği göstermek, öğretmenin yönergelerine 

uymamak ve çalışma zamanını iyi kullanmamak şeklinde sıralanabilmektedir 

(Küçükahmet,2000). 

 Öğrencilerdeki istenmeyen davranışların nedenleri okul çevresi, aile, öğretmen 

davranışları, öğrenci kişiliği şeklinde sıralanabilir. Davranış değiştirme sadece 

problemli davranışların değiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Uygun olan 

davranışların sürekliliğini sağlayan, problemli davranışın oluşmasına fırsat tanımayan 

ortamların hazırlanması da bu kapsam içinde ele alınmalıdır.  Uygun olmayan 
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davranışın gözlenmesi sınıf yönetiminin yeniden sistematik biçimde düzenlenmesini 

gerektirir (Küçükahmet, 2000). 

 Davranışın öncesinde ve sonrasında gerçekleşen durumlar dikkate alınmalıdır. 

 Uygun pekiştireçler olumlu davranışın ortaya çıkmasını arttırmakta yada 

olumsuz davranışın sönmesini sağlamaktadır. 

 Öğretmenin öğrenci davranışını doğrudan yada dolaylı bir şekilde gözlemesi ve 

uygun çözüm yollarını tespit etmesi, sınıf kurallarını öğrenciye açıklaması ve öğrenciye 

istenilen davranışın fark ettirilmesi öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, yanlış yada 

eksik öğretim yöntemlerinin giderilmesi, sınıf içi düzeni, motivasyonu ve iyi bir 

iletişimi sağlama, olumsuz, problemli öğrenci davranışlarının giderilmesini 

sağlamaktadır. 

 Erdoğan'ın (2001) dediği gibi olumsuz öğretmen davranışları, uygulanan öğretim 

yöntemlerinin eksikliği yada yetersizliği, ödül eksikliği, pekiştirenlerin az yada çok 

aralıklı kullanılması, zamanın etkili yönetilmeyişi, yetersiz ve etkisiz iletişim, 

ihtiyaçların karşılanmayışı öğretmenden kaynaklanan nedenler arasında belirtilmektedir. 

 Ayrıca öğretmenin isteklerinin öğrencinin yeteneklerine uygun olmaması 

öğretmenin iyi bir model olmaması, öğretmenin öğrenciyi bir birey olarak kabul 

etmemesi de öğrencilerin problemli davranışlar sergilenmesine neden olmaktadır.  

7. Zaman Yönetimi 

 Eğitim faaliyetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde planlanması verimli bir öğretim 

ortamının oluşması sınıf yönetiminin temel basamaklarının başında gelmektedir. Bu 

planlama da, sınıfın yöneticisi, yol göstericisi olan öğretmene düşmektedir. İyi bir 

planlama da, iyi bir zaman yönetiminden geçmektedir. 

 Disiplinli bir yönetim hem öğrencinin meşguliyetini buna bağlı olarak da 

motivasyonunu arttırmakta hem de öğretmenin zihinsel ve fiziksel yoğunluğunu 

azaltmaktadır. Zamanı en iyi ayarlamanın yolu ayrıntılı, titizlikle hazırlanmış yıllık 

planlar, ünite planları ve günlük planlardır. 

 İlköğretim ve ortaöğretim okullarında bir yıl boyunca öğrencilerin neyi, nasıl, 



 

 

27 

niçin, ne kadar sürede öğreneceklerini ele alan; ilgili dersin genel eğitim . amacı 

yönünden, öğrenciye ne öğretmesi gerektiği konusunda ortaya konulan bir sözleşme 

gibidir. Öğretmen yıllık planlamasını yaptığı derste her hafta ne anlatacağını ve bu 

anlatacaklarıyla o dersin genel hedefi doğrultusunda öğrenciye ne kazandıracağını 

belirlemek ve bunu yazılı olarak belgelemek zorundadır (Gökay, 2002). 

 Plan yapmak zaman alıcı bir iş gibi görünse de aslında daha sonra . 

kaybedilebilecek zamanları önleyen bir tedbirdir. Planlarda öğretim etkinliklerinin 

yanına, etkinliğe ayrılacak süreyi yazmak, hatta planın sonuna etkinliği düzenleyen bir 

zaman tablosu eklemek zaman yönetimini sağlamada da yardımcı olacaktır. 

 7.1. Zamanı Etkili Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler 

7.1.1. Öğrencilerin Sınıfa Giriş ve Çıkışları  

 Öğrencilerin ders zili çalar çalmaz sınıfa girip ders hazırlıklarının yapılması 

(kitaplarını çıkarma, malzemelerini hazırlama gibi) sınıfın içinde öğrenci ile belirlenen 

kurallar arasında yer almalı ve bunlar alışkanlık haline getirilmelidir. Öğrenciler 

ihtiyaçlarının ders arasında karşılamaları konusunda da uyarılmalı, açıklamalar 

yapılmalıdır. Ders esnasında izin isteme hem dersin akışını bozar hem de diğer 

öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olur. Tekrar dikkati toplamak da zaman 

kaybına neden olur. 

Bunun yanında öğretmenin derse girmesiyle halen devam eden kargaşa, 

öğretmenin geldiğini bile fark etmeyen öğrencilerin gürültüleri ve bu problemleri 

ortadan kaldırmak için harcanan zaman da öğretimi aksatmaktadır. 

 Bu problemlerin çözümleri öğrenciye benimsetilmeli ve davranışın devamlılığı 

sağlanmalıdır.  

7.1.2. Yoklama ve Geç Kalma 

 Yoklamanın yapılması öğretmenin görevleri arasında olan bir iştir. Ancak 

öğretmen bu iş için ders saatinin başlangıcında geniş zaman harcıyorsa öğrenciler 

öğretmenin önemli bir şey yapmadığını düşünerek geç kalmayı alışkanlık haline 

getirebilirler. Bu da dersin kesintiye uğramasına ve öğretimin dışında bir işe gereğinden 

fazla zaman harcanmasına neden olur (Özkılıç, 2000). 
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 Sınıf yoklaması yapılırken bu sorumluluk sınıf başkanına verilmeli öğretmense 

sadece kontrol etmelidir. Böylece zaman kaybı önlenmiş yada en aza indirgenmiş 

olacaktır. 

7.1.3. Gerekli Materyallerin Sınıfa Getirilmesi 

 Dersten önce,  kullanılacak materyaller araç ve gereçler hazır bulundurulmalı, 

etkinliğe ayrılan vakitten harcanmamalıdır. Yine bir araç-gereç kolu oluşturmak yada 

sınıf listesine göre bu görevi bir öğrenciye vermek, hem sorumluluğu arttıracak hem de 

öğrenci etkinliğe daha ders başlamadan katılmış olacaktır. 

7.1.4. Ödev Verirken Zaman Kaybını Önleme 

 Öğrencilerden ödev yapması istenirken ayrıntılı olarak açıklamalar yapılmalı, 

öğrencide soru işaretleri bırakılmamalıdır. Bu açıklamalar anlaşılır bir dille ifade 

edilmelidir. Hatta sınıf panosuna yada görülebilecek bir yere her öğrencinin okuya 

bileceği büyüklükte yazılı olarak asılmalıdır. Böylece öğrencinin ödev ile ilgili soruları 

ve öğretmenin vereceği cevaplarla zaman kaybı önlenmiş olacaktır. 

7.1.5. Öğretim Etkinliklerinin Hızı 

 Öğretmen ders işlerken süratli bir şekilde ilerlememelidir. Öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.  

 Etkinliklerin çok yavaş olarak da yapılması öğrenciyi sıkacak bir etkendir. 

Dersten sıkılan öğrenci sınıf düzenini bozucu davranışlar gösterebilecek ve öğrenciyi 

yeniden derse yönlendirmekte vakit kaybına neden olacaktır. 

 Ayrıca bir öğretim etkinliğinden diğerine geçişte açıklamalar yapılarak zaman 

kaybı önlenmelidir. 

 Sınıfta öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları, söz almaları, öğretmenden 

yardım istemeleri özellikle ilköğretimde öğrencilerin sınıfta dolaşmaları zaman kaybına 

neden olan etkenler arasındadır. Bunlar için de öğretmen öğrencilerin kendi aralarında 

konuşmalarına belli zamanlarda ve dersi aksatmayacak şekilde izin vermeli, nasıl ve ne 

zaman söz alacağını öğretmeli,  öğretmenden yardım istendiği zaman öğrencinin yanına 

giderek ilgilenmeli ve sürekli kontrol için sınıfta dolaşmalı, öğrencilerin ihtiyaçları için 
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yanında fazla kalem, silgi, kitap bulundurmalıdır. 

 Bütün bu hususlar öğretmenin kendi yaratıcılığına bağlı olarak da 

değişebilmektedir. Ancak yapılan düzenlemenin ne olursa olsun amaca, hedeflere ve 

zaman kazandırmaya yönelik olması gerekmektedir.  

 8. Disiplin 

 Disiplin günlük yaşantıda yasa, kural, ilke, ceza, baskı anlamlarında 

kullanılmaktadır. Eğitim alanında ise öğretim için gerekli ortamın hazırlanması, okulun 

ve derslerin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yazılı ve ,yazısız normlardan oluşan bir 

düzen olarak tanımlanmaktadır. 

 Disiplin sadece belirli kuralların yerine getirilmesi değil aynı zamanda öğrenciye 

istenilen davranışı ve bu davranışın devamlılığını kazandırmak, öğrencilerin kendilerine 

ve çevrelerine saygı göstermeyi öğrenmelerini sağlamak, sorumluluk, güvenirlilik 

kazandırmaktır. 

 Disiplinin üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; 

 1. Sevgi ve güven ilişkisini geliştirmek,  

 2. Benlik değerinin temelini atmak, 

 3. Başkalarını anlayarak ve onların ilişkilerine saygı göstererek model görevini 

gerçekleştirmektir (Yavuzer, 1998). 

Bütün bu amaçlar gerçekleştiğinde öğrencinin olumlu davranışlar kazandığını, 

kendine ve çevresine karşı sorumluluk aldığını, öz denetim kazandığını görmek 

mümkün olacaktır. 

8.1.  Sınıfta Disiplin 

 Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin belirli bir amaç için bir araya geldikleri ortamdır. 

Sınıfta yer alanların ortak yaşantıyı kolaylaştıracak davranışlar sergilemeleri 

zorunludur. Aslında öğrenciler istenmeyen davranışlara yönelik özel bir amaçla bir 

araya gelmezler. Bir çok faktörün etkisiyle kendilerini böyle bir ortam içinde bulurlar 

(Sarıtaş, 2000). 
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 Öğrencilere düşen görev beklentilere yönelik davranışlar sergilemeye çaba 

göstermek, farkında olmadan bulundukları olumsuz ortamdan öğretmen rehberliğinde 

sıyrılmaya çalışmaktır. 

 8.2. Sınıf Disiplininde Öğretmenin Rolü 

 Öğretmen öncelikle bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal: açıdan öğrencisini iyi 

tanımalıdır. Bedensel ve zihinsel problemlerin olup olmadığını, sağlığıyla ilgili 

problemlerinin olup olmadığını bilmek durumundadır. Öğrenci yaşına uygun özellikler 

gösteriyor mu? Yetenekleri, dikkati gelişim çağına uygun mu?.. gibi sorulara cevap 

verebilmelidir. Öğrenci velisi ile sık sık görüşmeli, ailelerle işbirlikçi bir sistem 

içerisinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmalıdır. 

 Öğretmen gerektiğinde rehber öğretmenden yardım almalı, hatta klinik 

problemleri olan öğrencilerin de sorunlarını çözmeye yönelik aileleri ile görüşerek 

yönlendirmelidir. Öğrencisini ve velisini iyi tanıyan bir öğretmen, tepkilerini, öğrenci 

ile olan iletişimini ona göre seçmeli ve disiplinin bu işleviyle ilgili problemleri ona göre 

çözmeye çalışmalıdır. 

 Öğretmene düşen görevlerden bir tanesi de bireysel farklılıkları dikkate alıp, 

öğrencinin en fazla yetenekli olduğu alanı öne çıkarıp desteklemesidir. İstenmeyen 

davranışları önlemek için uygun yöntemler seçmeli, sonuçlarını takip etmeli ve 

denetlemelidir.İstenmeyen davranışın kaynağını anlamalı, istenen davranışa öğrenciyi 

inandırmalıdır. 

Bütün bunların yanı sıra öğretmenin derse zamanında girmesi, derse hazırlıklı 

olması, uygulamalarda kararlı ve tutarlı olması, öğrencisinin kendisini model alma 

eğilimini dikkate alarak, tutum ve davranışlarında titiz olması gerekmektedir. 

 Belirtilen özellikler sınıf içi disiplin problemini çözmede öğretmenin rolünün ne 

kadar büyük olduğunu göstermektedir. 
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9. Motivasyon (Güdüleme) 

Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. 

 Ercan’a (2003) göre güdülenme insan davranışlarını etkileyerek yönlendiren, 

güçlendiren ve denetleyen içsel ve dışsal kaynaklı dürtü, istek ve arzular demektir. 

 Güdüler, organizmayı belli uyarıcılara doğru yönetir, hareket ettirirler, 

davranışları belirli amaçlara ulaşmada etkili olan davranışları pekiştirirler.  

 Jurisevi (2004) öğretmenlerin sergiledikleri davranışlarının öğrencileri ve 

onların motivasyonlarını ne derece etkilediğine dair araştırmalar yapmış ve 

motivasyonla ilgili üç değişken ortaya koymuşlardır. 

1- Öğretmen karakteristikleri (yani öğretmenin kişisel kalite ve becerileri) 

2- Sınıf durumu 

3- Eğitsel değişkenler. 

Kolenc (2004) ise motivasyon kapsamında iki değişken üzerinde durmuştur. 

- Öğrencinin temel motivasyon faktörleri nelerdir? 

- Öğretmenlerin öğrencileri motive etmeleri için olası stratejiler nelerdir? 

Sınıfın durumu, eğitsel değişkenler ve öğretmenin stratejilerine dayanan bazı 

öneriler sunulmuştur. Bunlar; 

 1. Günümüzün çağdaş eğitiminde öğrencilerin neyi öğreneceklerinden çok, neyi 

öğrenmek istediklerine önem verilmektedir. Buda güdülemeyi oluşturmaktadır. 

 2. İdeal ve gerçek benliği dengelemek amacıyla öğretmenler öğrencilerine, 

kendilerinin değerli olarak kabul edildiği yargılanıp, cezalandırılmayacağı rahat bir 

ortam sağlamalıdırlar. 

 3. Öğretmenler, öğrencilerinin anlayabilmesi için onları kendi dünyaları 

içersinde bir bütün olarak algılamalı ve değerlendirmelidir (Arı ve ark, 2000). 
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 4. Ders içi eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencilerin bireysel ayrılıkları dikkate 

alınarak düzenlenmelidir (Bloom, 1998). 

 5. Bir öğrencinin yanlışını öğretmenin kendisi düzeltmelidir. 

 6. Öğretmen ses tonunu ayarlayarak, jest ve mimiklerini kullanarak öğrencilerin 

dikkatini öğrenilecek konu üzerine çekmelidir. 

 7. Öğretmen öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun uyaranları saptamalıdır. 

 8. Öğrenmede rol oynayan kaygı, başarısızlık duygusu ile yakından ilişkilidir. 

Yetişkinler kadar çocuklar da farklı düzeyde kaygı yaşarlar. Öğrenme için belli 

düzeyde kaygının gerekli olmasının yanında çok fazlası düzensiz davranışlara ve 

başarısızlığa neden olur. Öğretmen etkili öğrenme için gerekli kaygı düzeyini her 

çocuk için belirlemeli ve çocuğa uygun olarak beklenti düzeyini değiştirmelidir. 

 9. Öğretmenler öğrenme ortamında ilgiyi sürekli canlı tutmalıdırlar. Aynı 

zamanda ilginç yayınlar, kitaplar vb. öğrenme araç-gereçleri ile öğrenme ortamını 

zenginleştirmelidirler. Bu yöntem hem çocuklarda hem de yetişkinlerde başarılı olan 

bir yöntemdir. 

 10. Öğrencileri mizah merkezi yapmamalı 

 11 Öğretmen ön yargılardan kaçmalı 

 12. Öğretmen öğrencileri ile birebir ilgilendiğini göstermeli ve hissettirmeli 

 13. Öğretmen soğukkanlı, tutarlı ve affedici olmalı 

 14. Ağır ve geniş kapsamlı cezalar kullanmalı 

 15. Öğrenciler ile günlük, haftalık, aylık görüşmeler yapmalı, olumlu ve 

destekleyici olmalıdır (Sardoğan, 2006). 

 Bunlara ek olarak Ercan’da (2003) çeşitli öneriler sunmuştur. 

 16. Zamanında geribildirim (dönüt) verilmelidir. 

 17. Öğrencileri planlamaya katmanın yolları aranmalıdır.  
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 Eğer öğrenci planlama ve karar almaya katılmaya çağrılır ve teşvik edilirse, 

öğrenme tecrübesinin önemli bir bölümünün kendisi olduğu duygusuna kapılacaktır. 

 18. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, başarılar pekiştirilmelidir. 

 19. Sınıf içi düzeni ve çevresel koşulları güdülemede önemli rol oynarlar. 

Konunun niteliğine göre sınıfın yeniden düzenlenmesi, duruma uygun kaynak, araç 

ve gerecin sağlanması uzman konukların çağrılması gibi etkinliklere 

başvurulmalıdır. 

10. Sanat Eğitimi Kapsamında Sınıf Yönetimi 

 "Görsel Sanat Eğitimi", eğitim bilimin bir dalı olarak sanatın, estetiğin, sanat 

tarihinin eğitim ve öğretimle ilgili bütün sorunlarıyla ilgilenir. Bireyin sanatsal ve 

estetik gelişimi, sanatta öğrenme ve yaratıcılık eğitimi, sanat öğretiminin araştırma 

konuları içinde yer alır (Kırışoğlu, 1991). 

 İnsanın genel eğitimini bir bütünlük içerisinde düşünürsek, sanat eğitimini genel 

eğitiminin bir parçası olarak kabul etmek zorundayız. Ancak, sanatın bir özgünlük ve 

bireysel yaratıcılık olgusu olduğunu dikkate alırsak, sanat eğitiminin kendine özgü çok 

özel yasalarının ve ilkelerinin dizgesi içerisindeki yerini çok iyi belirlemek gerekir. 

Yaygın bir biçimde sanıldığı gibi, sanat eğitimi yalnızca yeteneklerin eğitimi için bir 

"lüks" değil, herkes için gerekli olan bir kişilik eğitimidir. Burada sanat eğitiminde 

amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik eğitim değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi, 

bireyin estetik eğitimidir. Başka bir deyişle insanın yaratıcı güçlerini ortaya 

çıkartmasına yardımcı olacak koşulları hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını 

sağlayan bir etkinliktir (Gençaydın, 1990). 

 Gerek sanat uğraşında bulunan kişide, gerekse sanat eseriyle karşılaşıp onu 

değerlendirende, harekete geçen tüm zihinsel yeti ve süreçleri, duyu, duyum, algılama, 

imgeleme, düşünme, anma, çağrışım gibi güçleri eğitmek, sanatı algılamaya hazır ve 

sanatı seven, hem eskinin, hem de çağının sanat görüngülerini algılayıp 

değerlendirebilecek yetenekli kişiler yetiştirmek ancak sanatla eğitim modeliyle 

gerçekleşebilir (San, 1983). 

 Sanat eğitiminin istenen hedefe ulaşması için su sorulara cevap verilmesi 

gerekir; 
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 - Kime (Yaş, sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişim özellikleri olarak) 

 - Nerede (Fiziksel Ortam) 

 - Nasıl (Öğretim yöntemleri, materyaller, araç ve gereçler) 

 - Neyi (Konuların seçilmesi) 

 - Ne kadar sürede (Zaman yönetimi) 

 - Ne gibi sonuçlar (Hedef, amaçlar, dönüt, ...) 

 Verilen cevapların, verimli bir eğitim sağlanmasında sınıf yönetiminin sanat 

eğitimine olan katkısı apaçık ortadadır.  

 Üretken, yaratıcı, doğru bir sınıf yönetimi, iyi bir sanat eğitimini;iyi bir sanat 

eğitimi de yaratıcı, üretken, estetik beğeni kazanmış, olaylara, insanlara ve hayata 

bakışında perspektif geliştirmiş bireyler getirir. 

  Sanat eğitimine önem veren bir öğreticinin alan bilgisiyle beraber bu bilgilerin 

aktarılmasında sınıf yönetimi parçalarının bütünlük içerisinde olmasına dikkat etmesi ve 

iyi bir öğretici olmanın yanında iyi bir yönetici olması da gerekmektedir. Bu da ancak 

süreç içerisinde zamanın etkili kullanılması, etkinliklerin planlanması ve düzenlenmesi, 

öğrencilerin gereksinimlerine cevap sağlayıcı motivasyonun oluşturulması, disiplini 

sağlamada bütünsel bir modelin benimsenmesiyle gerçekleşecektir. Yine görsel sanatlar 

eğitiminde iletişimin en üst düzeyde kullanılması, sınıf ikliminin uygun kriterlerle 

zenginleştirilmesi, sınıf yönetimi açısından önem taşımaktadır. 

10.1. Sanat Eğitiminde Fiziksel Yapı ve Araç Gereç Kullanımı 

 Sanat eğitiminde sınıf yönetimi değişkenlerini ele aldığımız zaman öncelikle 

fiziksel mekanlarda problem olduğu görülmektedir. Resim-iş dersleri için hazırlanmış 

sanat odalarının olmayışı dersin işlenişinde aksaklıklar yaratmaktadır. Sınıfların 

organizasyonu bireylerin öğrenme süreçlerinde ve davranışlarında etkili olan bir 

değişkendir. Öğrenmenin mekanla ilişkisi, sınıfların kalabalıklığı, ısı, gürültü, iletişim- 

etkileşim, ortamın duyu organlarını etkilemesi gibi kriterler öğretimin etkililiği 

açısından büyük önem taşımaktadır. Oysa bu  durumun tam tersine sanat eğitimi 

dersliklerde verilmekte ve aktiviteler sınırlı kalmaktadır. Sınıfların fiziksel yapısının 
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sıra düzeni oluşturmaya müsait olmadığı apaçık ortadadır. Bu da seçilen öğretim 

stratejisine ve öğretim teknolojilerine uygun ortamın sağlanmasını engellemektedir. 

 Her branş için hatta her branş içerisindeki farklı konular için farklı bir sınıf 

düzenine ihtiyaç vardır. Eğer okullarda her bir ders türü için ayrı bir sınıf yoksa, bunu 

elde bulunan imkanlarla en az seviyede dahi olsa hazırlamak öğretmenin rolüdür. 

Örneğin resim iş dersinde projeye dayalı bir grup çalışması yapılacaksa, grup 

içerisindeki öğrencilerin birbirleri ile iletişim içerisinde olabilecekleri bir yerleşim 

düzeni sağlanmalıdır.  

 Yine sınıf yada sanat odaları çekici hale getirilmelidir. Tablolar, panolar, 

haritalar, eşyalarda kullanılan renkler öğrenmede etkilidir. Bir dersliğin çekici hale 

getirilmesi, sınıfın büyüklüğü yada küçüklüğü, sınıf mevcudu, aydınlatma gibi 

unsurlardan çok öğretmenin yaratıcılığı ve sınıfın fiziksel düzenlemesine gösterdiği 

özenle ilgilidir.  

 Gökay’a (2005) göre sanat odalarını düzenlerken aşağıda belirtilen noktalara 

biraz daha dikkat edildiğinde sınıf yönetiminde öğretmenin daha başarılı olacağı 

görülecektir.  

- Sanat sınıfı acaba; dinamik, canlı, belirli bir enerjiyi yakalamış (sinerjiye 

sahip), heyecan ve mutluluk içeriyor mu? 

- Sınıf ve çevresi etrafa düşünce, vizyon, dramatik roller, duygular, farklı 

özellikler ve yaratıcı düşünceler yayıyor mu? 

- Yoksa sınıf alışılmış, ruhsuz bir sınıf özelliği mi taşıyor? 

- Sanat sınıfının rengi nedir? 

- Sınıfın, problem çözme isteğini artırıcı özelliği var mı? 

Sanat sınıflarının yada dersliklerin görsel sunu zeminlerinin hazırlanan 

materyallerin dersin hedeflerini ve öğrencinin gelişim basamaklarına uygun şekilde 

düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Renk seçiminde öğrenciyi yormayacak ve 

algıyı kolaylaştıracak renkler tercih edilmelidir.  
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Sınıfların temiz, gürültüsüz, aydınlık, havalandırılabilecek yapıda olması, ortam 

ısısının öğrencinin disiplinini, dikkatini ve ilgisini azaltmayacak düzeyde olması 

gerekmektedir. Bu etkenler öğrenme ortamını direk veya dolaylı olarak etkilemektedir. 

Özellikle sanat sınıflarında yada resim derslerinde öğrencilerin kendilerini daha özgür 

hissetmelerinden dolayı çalışmaları esnasında oluşan gürültü diğer derslere oranla biraz 

daha fazladır. Elbette öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri bir derste 

sessizlik beklentisi içinde olmak yanlış bir tutumdur. Ancak oluşan gürültünün rahatsız  

edici düzeyde olması, dikkati dağıtması yada işitmeyi engelleyici boyutta olması 

öğretmenin önlem almasını gerektirecektir. Örneğin; sınıf kuralları oluşturulurken bu 

kuralların gürültüyü de içermesi sınıf yönetim modellerinden önlemsel modelin önemini 

kavramış bir öğretmen için hiç de zor olmayacaktır. 

Sanat eğitiminde sınıf yönetiminin sağlanmasına yönelik fiziksel mekan 

değişikliği amacıyla, okul bahçesine çıkmak, sanat galerilerine ve müzelere gitmek yani 

sanat eğitimini sanat odaları yada derslikler dışında yürütmek direk olarak motivasyonu 

artıracak, öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir. Sınıf yönetimini etkileyen diğer bir husus 

ta araç- gereç kullanımıdır. Materyaller öğrenme sürecine katılan duyu organlarının 

sayısını artırdığı için daha kalıcı öğrenme sağlanmakta, bireysel ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yardımcı olmakta, motivasyonu ve ilgiyi artırmakta ve zamandan 

tasarruf sağlanmaktadır. Özellikle sanat eğitimi içerisinde ders saatlerinin yetersizliği 

göz önünde bulundurulduğu zaman daha kısa sürede öğrenmeyi sağlaması açısından ve 

dersin kendi niteliğinden kaynaklanan ayrıcalığı yönüyle araç gereç kullanımı öğrenme 

yaşantısında önemli bir yer tutar.  

Sanat eğitimcisi kendisinden beklenene paralel olarak konuya uygun araç-gereç 

kullanmakla kalmayıp farklı materyaller geliştirmelidir. Geliştirilen materyallerde de 

hizalama, yakınlık, vurgu, denge, renk gibi … tasarım ilkeleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Sanat eğitimi, gözün (=görsel sanatlar), kulağın (=müziğin), vücudun, jestlerin 

ve dilin (=drama, tiyatro) eğitimini de kendisine hedef olarak seçmiştir (İlhan, 1997). 

Bu hedeflerden hangisine yönelik olursa olsun ve hangi öğretim yöntemi uygulanacaksa 

uygulansın muhakkak görsel bir materyal kullanılması gereklidir.  
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Sanat eğitimcisi kullanacağı araç ve gereci seçerken konuya uygunluğuna, 

öğrencinin yaşına ve zihinsel gelişimine ve materyalin  kullanacağı öğretim 

yöntemlerini destekleyici olmasına dikkat etmelidir.  

Öğretmenin hazırlamış olduğu görsel bir materyal çok amaçlı olarak ta 

kullanılabilmektedir. Örneğin; sanat akımları hakkında bilgi edinmeyi sağlayan bir 

materyali, sanat akımları arasındaki farklılığı gösterebilir nitelikte, öğrencilerin 

dikkatini çekebilecek soruların sorulmasını sağlayabilecek şekilde bir  oyun aracı olarak 

yada sınıfa asılabilecek bir pano gibi düzenlemek mümkündür.  

 Öğretmenin bir materyali hazırlarken dikkat etmesi gereken bir başka noktada 

materyalin kolay taşınabilir olması ve her öğrencinin görebileceği büyüklükte 

tasarlanmalıdır. Öğretmenin  hazırladığı materyaller dışında öğretim sürecinde gerçek 

eşyalar yada modeller de kullanılabilir. Örneğin; bir natürmort çalışması yaptırılırken 

sınıfa saksı içerisinde bir çiçek, meyveler, kumaşlar getirilebilir.  

 Öğretmen bunların dışında tepegöz projektörleri, slaytlar, hareketli resimler, 

televizyon, video ve özellikle bilgisayar gibi teknolojik araç ve gereçlerden 

faydalanmalıdır. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında öğrenciler her türlü teknoloji ile 

iç içe bir beceri içerisindedirler. Öğretmen de bu anlamda yeterli olmalıdır. Özellikle 

bilgisayar destekli öğretime süreç içerisinde yer verilmelidir. Sanat eğitimcisi planında 

yer alan her türlü konuyla ilgili sunum ve oyunlar hazırlayabilir. Örneğin; sanal bir 

müzede öğrencilere ünlü sanatçıların eserlerinden örnekler gösterebilir yada öğrenci 

çalışmalarının sergilenebileceği web sitelerine öğrencilerin ürünlerini göndererek 

onların derse olan ilgisini ve katkısını artırabilir. 

 Günümüzde fotoğraf, sinema, video, oyunculuk, bilgisayar teknolojisi ve hatta 

sanayinin işleyişi sanatçıların geleneksel medya listelerini genişletmiştir. Öğrencilerin 

kendi  dünyalarını bu derece etkileyen çevreyi anlamaları, değerlendirmeleri ve geçiş 

sağlamalarında yine sanat eğitimcilerine görev düşmektedir. Bu nedenle, özellikle 

ikincil aşamada fotoğraf, video, bilgisayar gibi multimedyayı kapsayan bir sanat 

eğitimiyle öğrencilere yardımcı olunacağı düşünülmektedir (Smith, 1989: Gökay, 

2005).  

 Bilgisayarda yapılacak resim çalışmalarında başlangıçta oyun içinde öğrenmeler 

elde edilirken, ileri sınıflarda resim analizlerinde; elemanların analizi, parçalar 
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arasındaki ilişkiler, parçaların bütünle olan ilişkileri konusunda veya renk analizlerinde 

kalıcı öğrenmeler elde edilebilir. Ve bu yolla bireyler sanat yapıtlarından daha fazla haz 

duyarak iyi birer sanat tüketicisi olma yolunda gelişme kaydedebilirler (Gel, 1997). 

10.2. Sanat Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımı 

Literatür tarandığında eğitim yöntemlerinin “geleneksel” ve “çağdaş” olmak 

üzere iki grupta ele alındığı gözlenir. Aslında geleneksel öğretme yönteminde bütün 

faaliyetler “öğretmenin merkezde” olduğu görüşüne göre biçimlendirilmiştir. Öğretmen 

aktif, öğrenci pasif alıcı durumundadır ve bütün roller öğretmen merkezlidir. Çağdaş 

yöntemlerde ise tam tersi bir durum söz konusu olup, öğretmen yönlendirici 

durumundadır. Çocuk ise merkeze alınmıştır. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişme 

özellikleri incelenir ve eğitim-öğretim süreçleri içerisinde elde edilen bilgiler ve 

bunlardan çıkarılan sonuçlar önem taşır. Ancak etkin olan çocuktur. Hiçbir şekilde 

çocuğun çalışmasına dışarıdan müdahale edilemez (Gel, 1997). 

Sanat eğitimcisi için önemli olan çağdaş yöntemlerden faydalanarak istenilen 

davranışların çeşitliliğinin artmasıdır.  

Öğrenci merkezli sanat eğitiminin ilk basamağı, sorgulama, araştırma ve her 

zaman için soru sormadır ve daha sonra ise model oluşturmadır. Artık öğretmen ve 

öğrenci beraber aktif olarak öğretim sürecinin içerisinde yer almaktadır (Gökay, 1998). 

Bu bağlamda sanat eğitiminde en çok kullanılan yöntemler şu şekilde 

sıralanabilir: 

Anlatım yöntemi: Öğretmenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biridir. 

Öğretmen merkezli olup öğrencilerin pasif olduğu bir yöntemdir. Bilgi aktarımına 

dayalı bu yöntem kalabalık sınıflarda fayda sağlayabilir. Ancak nasıl  bir grupta 

uygulanırsa uygulansın görsel ve teknolojik araç – gereçlerle yöntem 

zenginleştirilmelidir.  

Sanat Eğitimcisi, sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sunarken bu bilgileri 

çeşitli öykülere dönüştürerek aktarabilir. Yada kronolojik olarak oluşturulmuş sanat 

tarihi şeridi üzerinden anlatımlar yapabilir. Öğrenciler tarih şeridine sırası geldikçe 

resimler iliştitirerek anlatımı zenginleştirebilirler (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). 
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Soru – cevap yöntemi: Öğrencinin aktif olarak katıldığı yöntemlerden biridir. 

Sorular etek bir öğrenciye değil sınıfa sorulmalı ancak cevaplar bireysel olarak 

alınmalıdır. Öğrencilere soru sorulduktan sonra zaman tanınmalı ve sorular hep aynı 

öğrencilere sorulmamalıdır. Sınıf içinde çekingen duran öğrencilerde cesaretlendirilmeli 

ve sürece katılmaları sağlanmalıdır. Sanat eğitimi içerisindeki tüm konuların işlenişinde 

kullanılabilecek bir yöntemdir. Sanat tarihi, estetik, eleştiri konularıyla ilgili öğrenciye 

yöneltilecek bir çok soru çeşidi vardır. Sorulacak sorularda öğrencinin cevap 

veremediği hallerde ipucu verilmeli, öğrenciler teşvik edilmeli, öğrencinin düşünmesini 

sağlayarak konunun ezberlenmesinden çok anlaşılması üzerinde durulmalıdır.  

Tartışma yöntemi: Tartışma yöntemi, öğrencilerin odak olduğu bir sınıf 

ortamının oluşturulduğu, kendilerini rahatça ifade edebildikleri, eleştirme, düşünme, 

yorumlama, yargıya varma, başkalarının görüşlerine saygı duyma, iletişim kurma … vb. 

becerilerini geliştiren bir yöntemdir. Öğrenilen bilginin kalıcılığı önemlidir. Çünkü 

öğrenciler tartışırken eğlenirler, öğrenirler, bilgi üretirler ve bu bilgileri konuşarak, 

tartışarak uygulamaya geçirirler (Taşpınar, 2004: Danış, 2005). 

Sanat eğitiminde de “sanat nedir?”, “kültürlerin estetik değerleri nelerdir?” gibi 

sorular üzerinde tartışma, münazara, sempozyum yada panel grupları oluşturulabilir. Bu 

yöntem özellikle sanat eleştirisi aktivitelerinde öğrencilerin etkinliğini artırabilir. Ancak 

öğretmenin rehberlik etmesi, kontrolü sağlaması, oluşacak istenmeyen durumların 

ortaya çıkması ve sürenin kullanımı gibi konularda öğretim sürecine katılması 

gerekmektedir.  

Eğer tartışmalar uzun olmazsa (en fazla 30 dakika) büyük bir heves ve  istekle 

öğrenciler bu eleştirinin içinde yer alırlar. Sanat eserleri çarpıcı renklerden, ilginç konu 

malzemesinden ve açık kompozisyona sahip eserlerden dikkatli olarak seçilmişse bu 

tartışmalardan pozitif karşılık alınabilir (Hurwitz ve Day, 1991). 

Beyin fırtınası: Bu yöntem bireyin düşünme ve sorun çözme gücünün artırılması, 

onun yaratıcı güçlerinin aktif hale getirmesi  için  düzenlenen etkinlikleri içerir. Amaç, 

yaratıcılığın gelişimine olanak sağlamaktır. Bu tekniğin kullanılabilmesi için hedef 

davranışların en az uygulama düzeyinde olması, sorunun birden fazla çözüm yolunun 

bulunması ve öğrencilerin çözüm için ön koşul olan davranışları kazanması 

gerekmektedir. Beyin fırtınası tekniği ile ders işlenirken önce bir yada iki sekreter ve 
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tartışmayı yönetici bir başkan seçilmelidir. Bu işler yapıldıktan sonra sorun sınıfa 

sunulmakta ve belirli bir süre içerinde herkes den  çözüm önerileri istenmektedir. Bu 

öneriler üstüne tartışılmadan sekreterler tarafından yazılmaktadır. Bu basamakta 

olabildiğince çok öğrenciden yeni orijinal ve değişik çözüm önerileri (denenceler) 

alınmaktadır. Öneriler bittikten sonra sınıfça her bir çözüm üzerinde tartışılmaktadır. 

Gerektiğinde öneriler  gruplandırılmakta, eksikler yine öğrencilerce tamamlanmakta ve 

probleme değişik çözüm yolları bulunmaktadır. Bu teknikte öğretmen öğrencileri 

yüreklendirmekte, hepsinin çözüm yolları üretmelerini istemekte ve onlara fırsat ve 

olanak tanımakta, kendisi hiçbir görüş belirtmemektedir.  Beyin fırtınası tekniğinin 

think thanks, yaratıcı problem çözme ve dacum (design curriculum) adı altında 

uygulanış biçimleri de vardır. Bu teknikte: bezelerinden yararlanma, düşünce ilişkisi 

kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yolarlıda kullaılabilmektedir (Sönmez, 

1999). 

Çözümleme ve birleştirme yöntemi: Bu yöntemde çocuk konuyu önce çözümler, 

yani parçalara ayırır, sonra kendi yaratıcılığı oranında ortaya koyarak konuyu yeniden 

düzenler. Örneğin; çocuğun dilediği bir öyküye uygun bir resim yapması istenirse öykü 

anlattırılır, açıklattırılır. Çocuk öykü dışına çıkarak imgeleme yardımıyla yeni nesneler 

katarak düşünür ve bunu resimle anlatır. Bunun eğitsel değeri oldukça fazladır. Bu 

nedenle çözümleme ve birleştirme en çok uygulanacak yöntemlerden biridir (Sezer, 

2001).  

Gösteri Yöntemi: Ders konusunda geçen varlık yada olayları öğretmenin 

göstererek konuyu açıklamasıdır. Bu teknikte öğretmenin o olayı canlandırarak 

göstermesi veya bazı araç gereçler yardımıyla olayı öğrencinin zihninde somutlaştırması 

gerekir (Sarı, 2004). 

Slaytlar, sergiler, posterler ve panoların kullanılması ile desteklenen bir 

yöntemdir. Sanat eğitiminin görsel etkinliklere göre işlenmesini hedefleyerek tüm duyu 

organlarına hitap etmeyi amaçlar.  

Örnek olay incelemesi: Öğrencilerin problemli bir olaya çözüm getirmeye 

çalışmak için farklı bakış açıları sunarak analiz etmeleri ve sonuca ulaşmalarını 

amaçlayan öğrenci merkezli bir yöntemdir. Örneğin; Resim- iş derslerinde okullardaki 

sanatsal etkinliklerin yetersizliği konusuyla ilgili bir çalışmada bu yöntem kullanılabilir.  
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Gezi gözlem yöntemi: Sanat eğitimcisinin öğreteceği konuyu öğrenciye bizzat 

gözlem yaptırarak öğretmeyi seçtiği bir yoldur. Bu yöntem grupla veya bireysel olarak 

gerçekleştirilebilir. Gezi yada gözlem yapılacak olan çalışmanın önceden planlanması 

şartıyla zihinde kalıcılığı sağlayan bir yöntemdir. Sanat eğitiminde müze ve sanat 

galerilerine yapılan gezilerde gözlem yapma imkanı sağlayan bu yöntem 

uygulanmaktadır.  

Drama Yöntemi: Kendiliğinden, hazırlıksız olarak, olay ve durumların hayali 

olarak, hareket ve taklit gibi faaliyetlerin kullanılarak canlandırılmasıyla gerçekleşen bir 

metotdur. Sanat eğitiminde yaratıcılığın ve hayal gücünün zenginleştirilmesine büyük 

ölçüde katkı sağlayan bir uygulamadır. Hem küçük hem de büyük yaş grubunda  

öğrencilerin keyif aldığı bu yöntemden faydalanılarak örneğin; bir sanatçının yaşayış 

tarzı yada yapıtları canlandırılabilir.  

Proje yöntemi: Belli bir amaç için bir grubun yaptığı faaliyetlerin tümüne proje 

çalışması denir. Yöntem çalışmanın uzun bir sürece yayılmasını gerektirir. Sanat 

eğitiminde çevre düzenlemesine yönelik bireysel, grup olarak yada bütün okulun 

katılımına imkan veren bir çalışma bu yönteme uygun bir örnek olabilir.  

Grup çalışması: Öğrencilerin büyük yada küçük gruplara ayrılarak belirli bir 

konu ve amaç üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdikleri bir uygulamadır. Öğrencilerin 

işbirliği becerilerini geliştirmede yardım sağlamaktadır. Örneğin; sanat eğitimi 

derslerinde öğrencilerin gruplara ayrılmasıyla, her gruptan yaşanılan çevredeki eski 

mimari yapıların araştırılması ve sunumu istenebilir.  

Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi Yöntemi: 

Çok alanlı sanat eğitimi dört disiplini kapsamaktadır. Bu disiplinler; 

Estetik eğitimi: Sanatın genel anlamda doğası, işlevleri ve hedefi, sanatçının kim 

olduğunu, sanatın kökeni ve değerleri konularında bilgi ve araştırmalar içerir.  

Sanat tarihi: Bir kişinin kültürel etkinlikleriyle ilgili ve dünyanın kültürel mirası 

hakkında bilgi toplama ve araştırma eğitimi olan sanat tarihi, öğrencilerin 

değerlendirme, anlama ve karşıt görüşleri tolere etme yeteneklerini geliştirir.  



 

 

42 

Sanat Eleştirisi: Bir sanat yapıtı hakkında, yapıtın bütünlüğüne ilişkin, içsel 

ipuçlarını bulmaya yönelik bilgi ve araştırmayı kapsar. Sanat eleştirisi; betimleme, 

çözümleme, yorumlama ve yargı olarak dört evre içerir.  

Uygulamalı çalışmalar: Uygulama eğitimi yeni bir uygulama alanı değildir. 

Ancak öğrencilerin sanatsal becerileri, problem çözme yaklaşımları ve anlamlı ifadeleri 

için tasarı yapmaları konusunda bilgi ve araştırmalarını geliştirmelerine yardımcı olması 

açısından çok önemlidir.  

Öğrenme, bu dört disiplinin birleştirilmesini gerektirir. Birleştirme bir bütün oluşturmak 

için bağlantılar kurmaktır (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). 

 Çok amaçlı sanat eğitimi yöntemi öğrencilerin kendi düşüncelerini ve hislerini 

farklı yollarla dışa vurabilecekleri bir eğitim sistemidir. Öğrenciler kendi dünyalarında 

olup bitenleri bazen konuşarak, bazen yazarak anlatmaya çalışmaktadırlar. Çok alanlı 

sanat eğitimi sayesinde bu duygularını dil bilgisi kullanmadan da farklı yöntemlerle 

anlatabileceklerini öğrenmektedirler. Böylece öğrenciler kendi yaratıcı zekalarına 

güvenmeyi öğrenirken bazı duyguların ve problemlerin (okul, arkadaşlar ve yakın çevre 

ile ilgili olanlar, v.d.) ifade edilmesinde farklı yöntemlerin olabileceğini görmektedirler. 

Bu, öğrencileri birden çok cevabın olduğu karar ortamlarına okul seviyelerinde 

alışmasını sağlarken ilgili durumlarda karar vermekten korkmayan ve kendilerine güven 

duyan bir davranış kazanmalarını sağlamaktadır (Gökay, 2005). 

 Farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması, sınıf yönetimi problemlerini 

engelleyici bir nitelik taşır. Sanat eğitimcisi de gerekirse bir çok öğretim yöntemini 

planlanmış şekilde uygulayabilmeli ve sürece katkı noktasında rolün gereklerini yerine 

getirebilmelidir. Hangi yöntemlerin hangi konularda uygulanabileceği yöntemin ne gibi 

bir avantaj yada dezavantaj getirebileceği noktasında da yeterli meslek bilgisine sahip 

olmalıdır.  

 10.3. Sanat Eğitiminde Sınıfta Etkili İletişim 

 Sınıf içi iletişim her şeyden önce öğretme, öğrenme ve bilgilendirmeyi temel 

alan amaçlı bir iletişimdir. Öğrenci her öğretim düzeyinde ve her zaman gönüllü taraf 

olmayabilir. Öğretim – öğrenim sürecini gönüllü, dolayısıyla verimli kılacak olan 

öğretici ve öğrenci arasında kurulacak olan özel bağdır ki, bu da öğretimin amacına 
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ulaşmasında öğretim felsefesi ve yöntemleri kadar önemli bir diğer araç olan bazı temel 

iletişim becerilerinin bilinmesini ve uygulanmasını gerektirir (Kuzu, 2003). 

 Amaçlarından biri de öğrenciye iletişim becerisi kazandırma olan öğretmen etkin 

dinleme, empati kurma, etkili karar verebilme ve doğru ifade edebilme niteliklerine 

sahip olmalıdır. Etkili bir öğretmenin yönetim açısından yönetici özelliğine sahip olması 

yanında öğrencilerine yakın ve samimi olmalı onların sınıf içindeki yada dışındaki 

problemleri ile ilgilenmelidir.  

 Öğretmen iletişimdeki sözlü ve sözsüz iletileri dikkatle seçmelidir ki bu 

gönderdiği mesajların doğru anlaşılmasını sağlamaktadır. Gönderilen mesajların yanlış 

anlaşılmasından kaynaklanan problemlerde ortaya çıkabilir. Örneğin; ders için gerekli 

olan malzemelerini getirmeyen bir öğrenciye “bir daha malzemeni getirmesen notunu 

kırarım”: tehdit eden ve göz dağı veren, “her derste sorun çıkarmazsan olmaz mı?”: 

yargılayan suçlayan, “bu yaptığın senin gibi yetenekli, sorumluluk sahibi bir öğrenciye 

hiç yakışmıyor”: manevi baskıya neden olan, “bu derste çok verimli çalışırsın artık”: 

iğneleyici tutumlarla öğrenciyi utandıran cümlelerle iletide bulunmak sınıfta öğretmenin 

otoriter bir model oluşturduğunu, gereksinimlerini yansıtmadığı için öğrencide olumsuz 

etki yarattığını, sorunun çözümüne ilişkin bilgi mesajı vermediğini, öğrencide 

yetersizlik duygularıyla beraber derse olan ilginin azaldığını gösteren ve sıkça 

karşılaştığımız iletişim sorunlarıdır.  

 Sanat eğitimcisinden beklenen ise anlamaya yönelik dinleme, sorunun kaynağını 

keşfetmeye yönelik duyarlı bir tanımdır. Örneğin; “malzemelerini getirmemişsin. 

önemli bir sorun mu var yoksa? Sorun hakkında konuşmak ister misin?” gibi iletiler 

vererek problemin ne olduğunu anlamaya, çözümüne katkıda bulunmaya olumsuz 

durumdan öğretmenin kendisinin de ne yönde etkilendiğini belirten yönde bir yol 

izlenmelidir.  

 Sanat eğitimcisi öğrenciyle olan sözel iletişimin yanında nesnel kararları, 

esnekliği, mizah kabiliyeti, nezaketi, elverişsiz şartlarda bile öğretebilme yeteneği 

bakımından da sürekli olarak etkili bir iletişim sürecine katkıda bulunmalıdır. 

 Öğretmen konuya öğrencinin okul dışı yaşantılarıyla ilişkilendirerek aktarmalı 

hatta zaman zaman okul dışı yaşantılarını öğrencilerle paylaşabilmelidir. Sadece resim 
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alanıyla sınırlı kalmayıp, bale, tiyatro, müzik gibi etkinliklerde de mümkün olduğu 

ölçüde öğrencilerle paylaşımda bulunmalıdır.  

 Kalin ve Kind (2006), buna örnek oluşturabilecek bir çalışma hazırlamıştır. 

(Cumartesi çocuklarının sanat programı) Bu çalışmaya beş ila on iki yaş arasında 

otuz çocuk, sekiz hafta,yetişkinlerin ders planı yardımı, öğretimi, dikkati ve desteği ile 

cumartesi sanat programlarına katılmışlardır. Çocuklar çizim, boyama, pastel, kil, 

tekstil, kolaj ve üç boyutlu karışık çalışmalar gibi çok çeşitli alanlarda uygulamalar 

yapmışlardır (özellikle bakış açısı, dünyada çizim, insanlar, portreler ve hikayeler 

üzerine). Eğitilen öğrenciler duydukları, ilgilerini çeken hikayeleri resimle 

sonuçlandırmışlardır. Öğretmenler legolarla yapılan binalarla, hobi tarzı yaratıklarla 

öğrencilerinin özel saplantılarını keşfetmişlerdir. Bu program, öğrencilerin görüşlerini 

sanatla ortaya koymaları ve yaratmayı öğrenmeyle yeni bulguları göstermelerinin 

sonuçlanmasıyla öğretmenlerin onlar hakkında bilgi edinmesine, öğrenmesine ve 

sunumuna hizmet etmiştir.  

 Görülüyor ki okul yaşantısı dışında yapılan bir çalışma farklı bir öğretim 

yöntemi öğrenciye ilişkin bilgi sağlayacak ve öğretmene iletişimin etkili olarak öğretim 

sürecine yansımasında geri dönüşümde bulunacaktır.  

 Öğretmenin ortam içerisindeki etkili iletişimi sınıf yönetimi açısından da 

öğrencilerin önemli davranış örüntüleri kazanmalarının yanında kendi davranışlarını 

anlama ve yönlendirme yollarını da geliştirmelerine yardımcı olacaktır.  

 10.4. Sanat Eğitiminde Zaman Yönetimi 

 Sınıf yönetimini sağlamada etkili olan başka bir kural da zamanın etkili 

kullanılmasıdır. Ders süresinin verimli bir şekilde kullanılması öğretmenin 

kazandırması gereken, bilgi tutum ve davranışların istendik yönde gelişmesinde önemli 

bir etkendir. Özellikle sanat eğitimi açısından ders saatlerinin yetersizliğinden yakınan 

öğretmenler bu konuda yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Başarılı bir 

sanat eğitimcisinin uygulamayla ilgili planlar yapmasının zamanın düzenli 

kullanılmasında payı büyüktür. Öğretim yöntemine, esnek bir yaklaşıma, ve araç – 

gereçlerin düzenlenmesine uygun  olarak hazırlanmış bir plan zaman kullanımı 

konusunda başarısızlığı ortadan kaldıracaktır.  
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 Öğretmen, planı dahilinde konuya uygun kullanacağı araç – gereç yada 

teknolojik materyalleri önceden sınıfa getirmeli ve bu hazırlık süresini ders saatinde 

geçirmemelidir. Öğretmen dakik olmalı, sınıfa zamanında girmeli, öğrencilerin de 

zamanında derste olmasını sağlayabilmelidir. Sınıf içerisindeki etkinlikleri, öğrencileri 

de süreç içerisinde görevlendirerek sürdürmelidir. Örneğin; malzemesini getirmemiş 

olan öğrencilerin saptanması, öğretimde kullanılacak materyallerin getirilmesi, 

yoklamanın alınması gibi konularda öğretmen öğrencilere hem sorumluluk verme hem 

de zaman kaybını önleme açısından roller yüklemelidir. Zamanın doğru kullanılmasına 

öğretmenin olduğu kadar öğrencilerinde gereksinimi vardır.   

 Bu düşünceden yola çıkarak, her öğrencinin  meşgul olması sağlanmalı, 

öğrencilerin aşırıya gitmeyecek şekilde ve dersle ilgili olarak iletişim içerisinde 

olmalarına müsaade edilmelidir. Ancak kontrolün ve disiplinin sağlanamamış olması, 

öğretmenin sıkça görülen bir şekilde sürekli olarak yönetsel ifadelerle uyarıda 

bulunması motivasyonu ve dikkati dağıtacak, bunun sonucunda oluşan istenmeyen 

davranışların ortaya çıkmasıyla zaman etkili ve verimli bir şekilde kullanılmamış 

olacaktır.  

 Sanat eğitimcisi öğretim etkinliklerinin hızına da özen göstermelidir. Öğrencinin 

dikkatini ve katılımını sağlayacak bir yöntemle derse hızlı ve kararlı başlamalıdır. 

Örneğin duyguları ifade edici bir çalışmaya başlamadan önce bir şiir yada denemenin 

okunması zaman kaybetmeden derse geçilmesinde yardım sağlayacaktır. 

Bütün bunlara ilişkin olarak etkili bir sınıf yönetiminin, etkili bir zaman 

yönetiminden geçtiği görüşü de bu alanda çalışma yapan tüm araştırmacılar tarafından 

kabul edilmiştir. 

10.5. Sanat Eğitiminde Disiplin 

Sınıf yönetimini sağlamada öğretmenlerin öğretim sürecinde belirli olan 

yönlerinden biri de disiplin ve motivasyonu sağlamak ve bunu sürekli hale getirmektir.  

Sınıftaki disiplin problemlerini çözmek, beraberinde iyi bir motivasyonu da 

getirecektir. Yalnız problemi çözmede ve motivasyonu sağlamada öğretmenler tek 

başlarına değil, öğrencilerle birlikte hareket ederek takım çalışmasını esas alarak 

problemi ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Öğretmenler genellikle öğrencilerin 
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görüşlerini almadan kendi kurallarına uyulmasını isterler ve çoğu zaman da bu 

başarısızlıkla sonuçlanır. Öğrencilerle beraber, ılımlı ve güvenilir kurallar koyulması, bu 

kuralların yazılması ve herkesçe görülebilecek bir yere asılması disiplini sağlamada 

yararlı olacaktır. 

Etkili disiplin ile öğretmen – öğrenci ilişkisi birbirinden ayrılmayacak kadar bir 

birine bağlıdır. Öğrencinin öğretmenine duyduğu güven ve samimiyet problemli 

davranışın oluşmasını en asgari düzeye indirebilmektedir. Ancak öğretmen disiplini bir 

araya getirilmiş kuralların uygulanması şeklinde düşünmemeli, disiplinin bir süreç 

olduğunu göz ardı etmemelidir.  

Sanat eğitimcisi bu süreç içerisinde uygulamalar esnasındaki tespitlerini 

gerekirse diğer branş öğretmenleri ve aileler ile rehber öğretmenin görüşlerini dikkate 

alarak paylaşabilmelidir. 

Ailelerin de öğrencilerin akademik başarılarında ve kişilik gelişiminde önemli 

bir yere sahip olduğu bilindiğine göre okuldaki disiplinin uygulanması yalnızca 

öğretmenle sınırlı kalmamalı bu anlamda ailelerle iş birliği içerisinde uygulamalar 

yapılmalıdır.  

Sanat eğitimi öğrencilerin sosyal yönlerinin belirgin bir şekilde ortaya çıktığı 

alanlardan biridir. Buna bağlı olarak problemli durumları diğer derslere oranla sanat 

eğitimi derslerinde daha fazla gözlemlemek mümkündür. Bu durum aslında sanat 

eğitimcileri için bir dezavantaj gibi görünse de öğretmenin öğrencisini tanıması ve bu 

yönde bir strateji geliştirmesi açısından bir avantaj olarak değerlendirilebilir.  

Disiplin sorunlarının oluşmasında öğretmenden kaynaklanan bazı durumlarda 

göze çarpmaktadır. Bunlar derse düzenli başlangıcın yapılmaması, motivasyon 

eksikliği, dersin düzenli bitirilmemesi  değerlendirme esnasında oluşan kontrolsüzlük 

öğretim yöntemlerinin seçimi, sınıfın fiziksel yapısı, araç – gereç kullanımı şeklinde 

sıralanabilir. Sanat eğitimcisi derse ilgi çekici, farklı bir yöntem uygulayarak başlamalı 

ve derse hakimiyeti sağlayarak beraberinde kontrolü de ele almalıdır. Yine dersin 

bitimine yakın dakikalarda tekrarlarla kısa bir şekilde konunun özetini yapmalıdır. 

Değerlendirme sürecine gelince öğrencilerin tümünün görüşlerini alarak her öğrencinin 

değerlendirmeye katılması sağlanmalıdır. Böylece bu sürece katılmayan öğrencilerin 

istenmeyen davranışlar gerçekleştirmesi engellenmiş olacaktır.  
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Stephens (2005) sanat eğitimcileri için sınıf disiplin tipleri ortaya koymuş ve 

anahtar nokta olarak, sesini konuşma dilinde uygun kullanmak, kalıcı bir sükunet ve 

kontrollü olmak gibi kriterleri vurgulamıştır.  

Sanat eğitiminde özellikle uygulama çalışmalarında öğretmenler kontrolün 

sürekliliğini sağlayabilmek için sınıfta dolaşmalı, yardım isteyen öğrencilerle iletişim 

içerisinde olmalıdır. Öğretmenin sürekli yanında olduğunu hisseden öğrencinin hem 

çalışmaya yöneldiği, hem disiplin problemi yaratmadığı görülmektedir.  

Larochelle (1999) de “Bir öğretim planı, projesi ve yöntemi ne kadar heyecan 

verici ve dikkat çekici olursa olsun öğrenciler kontrol altında değilse çok az 

öğreneceklerdir”  diyerek sınıf yönetiminde disiplinin sağlanması için kontrolün önemli 

olduğunu belirtmiştir.  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 Nitel araştırmayı gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı; algıların ve olayların, doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 

bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak 

tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek,2003). 

 Araştırmacı bilinmeyeni ortaya çıkarma, tanımlama ve bir takım sonuçlara 

ulaşma çabası içindedir. Bunun için araştırmaya yön veren soru veya sonuçlara ulaşır. 

Araştırmanın sistematik olması, araştırma desenini oluşturma, bilgi toplama yorumlama 

ve sonuçlara ulaşma sürecinin birbirini tamamlaması ve desteklemesi anlamına gelir. 

Araştırmanın mantıklı olması ise; araştırılan soru veya soruların cevaplarının gerçekçi 

bir biçimde verilebilmesiyle ilgilidir ve araştırmacının her aşamada geçerlilik 

konusunda dikkatli olmasını gerektirir (Atatüre, 2001). 

 Sanat eğitimi araştırmacıları, deneysel bilgiye usul ve kurallara göre (sistemli) 

anlamaya ihtiyaç duydukları için, sanat eğitimine özgü nicel ve nitel yöntem bilimlerini 

geliştirmişlerdir. Nicel yaklaşım, sanatsal deneyimin, istatiksel yorumlar ve evrensel 

yasalar önceliği ile daha etkili ve sınırlı bir yolla açıklanması için yeğlenir. Nitel 

yöntem bunun aksine sanatsal deneyimin estetiksel, kişisel, toplumsal ve politik 

boyutlarının erişilmez yada mutlak yönlerini araştırmak için kullanılır. Nitel araştırma, 

günlük deneyimi, katılımcıların düşüncelerini ve inançlarını dikkate alarak gözlemleme, 

yorumlama, çözümleme yapmanın bir yoludur. Bir başka deyişle nitel araştırma, 

süreçteki belirgin farklılıkların çeşitli görüş açılarından tanımlanması ve çeşitli 

değişkenlerin keşfiyle ilgilidir. Bilgileri ve / veya hipotezleri biçimlendirmek için işlem, 

verilerin dikkatli kaydını ve kavramsal sınıflandırmalar amacıyla yapılacak bir 

araştırmayı gerektirir (Eisner, 1991: Özsoy, 2001). 

1. Veri Toplama Yöntemleri 

 Bu araştırma gözlem ve görüşme yöntemini içeren bir nitel araştırmadır.  

  Sosyal olguların gözlenerek anlaşılabileceği varsayımına dayanan gözlem 

yöntemi, nitel araştırmada, kendi içinde katılımcı, katılımcı olmayan gibi gruplara 

ayrılır.  
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 Gözlem herhangi bir ortamda yada kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak 

tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ancak gözlem, basit anlamda, sadece 

normal durumlarda sık olarak görülmeyen davranışları ortaya çıkarmak için 

kullanılmaz. Eğer bir araştırmacı, kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek 

istiyorsa, gözlem yöntemini kullanabilir (Bailey:Yıldırım, 2003). 

 Gözlem yöntemi doğal bir ortamda gerçekleşebileceği gibi, alan çalışması 

dışında yapay ortamda da( labaratuar çalışması) gerçekleştirilebilir. 

 Bu yöntem sözel olmayan davranışların da doğrudan tespit edilmesi, 

davranışların doğal ortamında takip edilmesi ve uzun süreli analiz yapma bakımından 

araştırmacıya artı durumlar sağladığı gibi, kontrolün olmaması, sayısallaştırma güçlüğü, 

örneklem küçüklüğü, alana giriş küçüklüğü ve gizliliğin ortadan kalkması gibi durumlar 

açısından da olumsuz birer etken olarak araştırmacının karşısına çıkabilir. 

 Süreç, içerisinde zaman zaman araştırmacının da araştırmanın bir parçası haline 

geldiği, doğal ortamı içerisinde gerçekleşmiştir. Bu yöntem daha ayrıntılı bilgi 

edinmeye imkan vermiştir. 

 Gözlem, ilgili dökümanları inceleme, konuyu yakından tanıma, anlama 

bakımından nitel araştırmada önemli bir yer tutar. Ayrıca nitel araştırmada genellemeye 

yer verilmez. Çünkü olaylar bulundukları çevreye, ortama, ekonomik şartlara göre 

biçimlenebilir. Aynı zamanda her olay kendi ortamı içerisinde incelenip 

değerlendirilmelidir. 

 Araştırmada kullanılan yöntem konunun derinlemesine incelenmesini, 

betimlenmesini ve yorumlanmasını sağladığı için tercih edilmiştir. 

2. Örneklem 

 Olasılık temelli örnekleme yöntemleri içinde yer alan küme örnekleme yöntemi 

seçilmiştir. Küme örnekleme, çalışması düşünülen evrende doğal olarak oluşmuş veya 

farklı amaçlarla yapay olarak oluşturulmuş, kendi içinde belirli özellikler açısından 

benzerlikler gösteren değişik grupların olması durumunda kullanılır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2003). 
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   Bu araştırma içinde halihazırda bulunan İlköğretim Okulu 6/C ve 7/A sınıfları 

örneklem olarak seçilmiş ve tek bir öğretmen üzerine gözlem yapılmıştır. 

3. Veri Toplama Araçları 

 Gözlem formları, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi ve kamera kullanılmıştır. 

4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

 İlk olarak analiz için görüşme ve gözlemlerle yola çıkılarak bir çerçeve 

oluşturuldu. Oluşturulan çerçeveye göre verilerin, hangi konular altında sunulacağı 

belirlendi. 

 Gözlem dökümanlarından elde edilen veriler okunup organize edildi. Konu ile 

ilgisi olmayan yerler çıkartıldı. Verilerin anlamlı bir şekilde bir araya gelmesine özen 

gösterildi. 

 Bulguların nedenleri, sonuçları, birbirleri ile olan ilişkileri ortaya kondu. 

Verilere uygun olarak yorumlar yapıldı. Araştırmacının da kendi düşünce ve görüşlerine 

yer verildi. 
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BÖLÜM IV 

  BULGULAR VE YORUM 

1. Gözlem Okulunun Fiziki Tanımı 

 … İlköğretim Okulu Konya ili Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesinde yer 

almaktadır. 1994 yılının ikinci döneminde eğitim öğretime başlamıştır. Okul hayırsever 

bir vatandaş tarafından yaptırılmış ve okul adını bu kişiden almıştır.Okulun bulunduğu 

semt Selçuklu ilçesinin önemli bir yerleşim alanıdır. Okul çevresinde oturanlar çok 

farklı sosyal yapılara sahiptir. Gelir düzeyleri çok iyi olandan gelir düzeyi çok düşük 

olana kadar sosyolojik anlamda değişiklik gösteren aileler vardır. 

 Okul çevresinde çok katlı binalar bulunmaktadır. Okul bu binalar arasında 

kalmıştır. Okul çevresinde ulaşım sorunu yoktur. Günün her saatinde dolmuş, otobüs, 

tramvayla ulaşım yapılabilir.  

 Okulda bin iki yüz atmış öğrenci, elli üç öğretmen  iki personel vardır. Okulda 

iki sanat eğitimcisi vardır. Yalnız biri müdür yardımcısı olarak çalışmakta ve sadece 

sekizinci sınıfların dersine girmektedir.Okul üç katlı olup birinci katında ana sınıfı ve 

ilköğretim birinci kademe öğrencileri derslerini devam ettirmektedir.Yine bu katta iki 

tane öğretmenler odası, bir müdür yardımcısı odası, erkek ve kız öğrenci tuvaletleri 

vardır. İkinci katında; ilköğretim ikinci kademe derslikleri  hizmetli odası memur odası, 

bir müdür yardımcısı odası ve müdür odası bulunmaktadır. ikinci kata çıkan 

merdivenlerin tam karşısında kurutuluş savaşıyla ilgili bir duvar resmi dikkat 

çekmektedir. Yine üçüncü kata çıkan merdivenin karşında kurtuluş savaşı konulu bir 

duvar resmi bulunmaktadır. Duvar resminin sağ tarafında rehberlik servisi, sol tarafında 

ise derslikler bulunmaktadır. Üçüncü katta yine ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin 

derslikleri, çok amaçlı salon adı verilen kütüphane ve aynı zamanda çalışma odası 

şeklinde düzenlenmiş bir oda ve iki tanede bilgisayar laboratuarı vardır. Resim dersleri 

için düzenlenmiş bir resim atölyesi veya bu amaçla tahsis edilmiş özel bir sınıf yoktur.  

Okulda derslik olarak düzenlenmiş yirmi sınıf bulunmaktadır. okulun iki tane bahçe 

kapısı, iki tane giriş kapısı vardır. Ön taraftaki giriş kapısının sağ tarafında Atatürk 

büstü ve bayrak direği bulunmaktadır. okulun bahçesinde geniş bir oyun alanı olmasına 

rağmen bir çevre düzenlemesi yoktur,sadece okul duvarının çevresinde ve bahçenin 

ortasında birkaç ağaç bulunmaktadır. arka giriş kapısının tam karşısında öğrencilerin 
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ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kantin ve kantinin sol tarafında çeşmeler vardır. 

Ancak okulda gözlem süresinde onarım çalışmaları yapılmakta idi.Bu çalışmalarda 

öğrencilerin tuvaletleri yeniden yapılmış,sınıflara yeni sıralar yerleştirilmiş,sınıflar 

yeniden boyanmış,koridorlardaki duvarlar seksen cm.’ye kadar fayanslarla 

kaplanmıştır.Planlanan çalışmalara göre okulda her sınıfa birer lavabo yapılacağı,ayrı 

bir sanat atölyesi düzenleneceği,bahçe düzenlemesi yapılacağı…ve bu çalışmaların 

eğitim öğretimi aksatmaması için uygun zamanlarda ve tatil günlerinde yapılması 

nedeniyle sırayla her yerin yavaş yavaş yeniden düzenleneceği okul yöneticileri 

tarafından ifade edilmiştir.   
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İlköğretim Okulunun dışardan görünümü 

 

Okul bahçesinde bulunan kantin 
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Okul bahçesinde bulunan çeşme 

 

Okulun giriş katı 
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Öğrenci lavaboları ve wc 

Koridorda bulunan pano 
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İkinci kat merdiven karşında yer alan duvar resmi 

 

Üçüncü kat merdiven karşısında bulunan rehberlik servisi 
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  2. Gözlem Sınıflarının Fiziki Tanımı 

 Gözlemde örneklem olarak seçilen 6/C sınıfı 24 erkek 18 kız, toplam 42; 7/A 

sınıfı ise 22 erkek 20 kız, yine toplam 42 öğrenciden oluşmaktadır.  Dersliklerde toplam 

yirmi bir sıra vardır. Sınıflar geleneksel sınıf düzeni oluşturularak düzenlenmiştir. 

Sınıflar florasan lamba ile aydınlatılmaktadır. Yeterli sayıda penceresi olan iki sınıfında 

tamamı ışık almakta ve sınıflar ön bahçeye bakmaktadır.Pencerelerde krem rengi saten 

perdeler takılıdır. Perdeler kırışıktır ve düğmelerinden bazıları koptuğu için düzgün 

durmamaktadır. Arkadaki öğrenciler zaman zaman tahtanın parlamasından, ön sıralarda 

oturan öğrenciler ise sıraların tahtaya çok yakın olmasından şikayet etmektedirler. 

Sınıfların rengi açık sarı ve yerden yüz yetmiş cm. yüksekliğe kadar koyu turuncu 

renginde boyanmıştır. Ayrıca sınıfta öğretmen masasının arkasında dağınık bir dolap 

kapının yanında bir çöp kovası, bulunmaktadır. Yazı tahtası üzerinde saat, saatin 

üzerinde Atatürk’ün portresi, sağında ve solunda İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe 

Hitabesi yer almaktadır. Sınıfta sıraların arkasında askılar, askıların üzerinde de, koyu 

bordo sınıf panosu bulunmaktadır. Pano üzerinde Tarih, Türkçe vb. derslerde 

öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve bir duvar gazetesi köşesi vardır. Öğrenciler resim 

çalışmalarını çoğunlukla koridorlardaki panolarda sergilemektedirler.Sınıfların temizliği 

okuldaki hizmetliler tarafından yapılmaktadır.Genel olarak sınıflar temizdir. 
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Gözlem sınıfı 

 

Gözlem Sınıfı 
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Sınıf Panosu 
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3. Gözlem Sınıflarının Planı 

6/C Sınıfı Dersliğinin Planı 
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7/A Sınıfı Dersliğinin Planı 
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4. Öğretmenin Hareket Güzergahı 

6/C Sınıfı Birinci Ders 

 

 

6/C Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___ En sık  

■ Erkek: 24 / □ Kız: 18      
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6/C Sınıfı İkinci Ders 

 

 

 

6/C Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___ En sık  

■ Erkek: 24 / □ Kız: 18  
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6/C Sınıfı Üçüncü Ders 

 

 

6/C Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___ En sık  

■ Erkek: 24 / □ Kız: 18   
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 7/A Sınıfı Birinci Ders 

 

 

7/A Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___ En sık  

■ Erkek: 22 / □ Kız: 20    
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7/A Sınıfı İkinci Ders 

 

 

7/A Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___En sık  

■ Erkek: 22 / □ Kız: 20   
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7/A Sınıfı Üçüncü Ders 

 

 

7/A Mevcut: 42              ….. Bir kez,  _ _ _  Birden çok, ___ En sık  

■ Erkek: 22 / □ Kız: 20       
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5. Öğretmenin Hareket Güzergahının ve Etkileşim Tablosunun Tanımı 

Resim öğretmeni, gözlemlenen derslerde öncelikle tahta ile orta sıranın 

arasındaki boşlukta durup sınıfı selamlamakta, defteri ve yoklama fişini imzaladıktan 

sonra da derse geçmektedir. Temel bilgi aktatarımını yüzü sınıfa dönmüş ve tüm 

öğrencileri görebileceği şekilde orta sıranın yada tahtanın önünde gerçekleştirmektedir.  

Gösterilen örnekler hiçbir zaman aynı anda görülmemektedir. Özellikle arka 

sıralarda oturan öğrencilerin şikayetleri bu yöndedir. Öğrenciler anlatım ve soru – cevap 

bittikten sonra uygulama esnasında ilgilerini kaybetmektedirler. Sınıftaki birkaç öğrenci 

hariç derse hazırlıklı geldikleri gözlemlenmiştir. Hazırlıksız gelen öğrencilerin derste 

sıkıldıklarını gösteren davranışlarda bulundukları görülmüştür.  

Örnek çalışmaları değerlendirdikten sonra öğretmen uygulama çalışmasını 

başlatmakta ve uygulamada hep öğrencilerle birlikte olmaktadır. Öğrencilerle 

ilgilenmekte, yapılması gerekenleri anlatmakta ve nasıl çalışacakları konusunda 

yönlendirme yapmaktadır. Uzun süreli olmasa da öğretmenin masasına oturup öğrenci 

çalışmalarını orada incelediği de olmuştur.  

Resim öğretmeni ders boyunca sedec sınıfın en önünde oturan öğrencilerle 

ilgilenmiştir.  

6. Katılımcıların Tanımı 

6.1. Öğretmenle Yapılan Görüşmenin Dökümü 

Tarih:  15.03.2005 

Araştırmacı : Cinsiyetiniz? 

Öğretmen : Bayan. 

Araştırmacı : Hizmet süreniz? 

Öğretmen : Sekiz yıl. 

Araştırmacı : Mezun olduğunuz fakülte? 

Öğretmen : Selçuk Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği. 



 

 

69 

Araştırmacı : Mezun olduğunuz ana sanat dalı? 

Öğretmen : Resim. 

Araştırmacı : Çalıştığınız kurum? 

Öğretmen : … İlköğretim Okulu. 

Araştırmacı : Öğrenim Durumunuz? 

Öğretmen : Lisans. 

Araştırmacı : Haftalık ders saatiniz? 

Öğretmen : Yirmi bir. 

Araştırmacı : Varsa şimdiye kadar toplam kişisel ve karma sergi sayınız? 

Öğretmen : Altı – yedi adet karma sergilere katıldım. 

Araştırmacı : Yurtiçi ve yurt dışı ödülleriniz var mı? Varsa söyler misiniz? 

Öğretmen : Yok. 

Araştırmacı : Neden resim öğretmenliğini seçtiniz? 

Öğretmen : Sevdiğim bir alandı ve babamın da resim öğretmeni olması 

etkili oldu. Ayrıca lise ikinci sınıftayken rehber öğretmen bir 

anket uygulamıştı. Anket sonucunda da sanata eğilimli 

olduğum ortaya çıktı.  

Araştırmacı : Mesleğinizle ilgili bir araştırmanız oldu mu? 

Öğretmen : Hayır. 

Araştırmacı : Sanat ve sanat eğitimiyle ilgili yayınları ne oranda takip 

ediyorsunuz? 

Öğretmen : İki ayda bir desem doğru olur. 
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Araştırmacı : Bir öğretici olarak güçlü olduğunuzu düşündüğünüz 

yönleriniz nelerdir? 

Öğretmen : Alanında yeterli bilgiye sahip olan ve dersini sevdirebilen bir 

öğretmenim. 

Araştırmacı : Öğrencilerinizin derse olan ilgisi ne düzeyde? 

Öğretmen : İlk başlarda ilgisiz davranıyorlar ama daha sonra derse 

katılımlarını sağlayabiliyorum. Özellikle güzel sanatlar lisesine 

gitmek isteyen öğrencilerin ilgileri daha yoğun. 

Araştırmacı : Öğretim ortamınızı tanımlar mısınız? 

Öğretmen : Atölyemiz yok. Sınıflarda ders işliyoruz. Sınıflarımız çok 

kalabalık. Bu yüzden çalışmaları ev ödevi olarak vermek 

zorunda kalıyorum. Üstelik derslikler çok küçük. 

Araştırmacı : Sınıfınızda fiziksel düzenlemede değişiklikler yapıyor 

musunuz? 

Öğretmen : Hayır. Söylediğim gibi sınıfların küçük olmasından dolayı bir 

değişiklik yapmam mümkün olmuyor. 

Araştırmacı : Öğrencilerinizle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? 

Öğretmen : Öğrencilere karşı anlayışlıyımdır. Tatlı sert bir öğretmen 

olduğumu söyleyebilirim. Dersimi de sevdirebiliyorum. 

Araştırmacı : Yıl sonu sergileri ve yarışmalar konusunda düşünce ve 

etkinlikleriniz nelerdir? 

Öğretmen : Öğrencileri okulumuzun katılabileceği tüm yarışmalara 

yönlendirmeye çalışıyorum. Ve çalışmalarında boş vakitlerimde 

yardımcı oluyorum. Zaten bir çok yarışmada da öğrencilerimiz 

dereceye giriyor, ödül alıyor. Sergiler konusunda da aynı 

şekilde hemen hemen her sergiye katılmaya çalışıyoruz.  
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Araştırmacı : Öğrencilerinizi motive etmek için ne gibi çalışmalar 

yapıyorsunuz? 

Öğretmen : Farklı yöntemler deniyorum. Mesela konuya göre drama 

yaptırıyorum. 

Araştırmacı : Öğrencilerinizin öğretim sürecine aktif olarak katılmalarını 

nasıl sağlarsınız? 

Öğretmen : Soru sorarak, değişik aktiviteler yapıp ilgilerini çekmeye 

çalışarak, birde değerlendirmeyi öğrencilerin kendilerine 

yaptırıyorum. 

Araştırmacı : Konuları genel anlamda nasıl aktarıyorsunuz? 

Öğretmen : Anlatarak, göstererek ve uygulayarak. 

Araştırmacı : Çoklu zeka kuramına göre derslerinizi ve planlarınızı 

gerçekleştirebiliyor musunuz? 

Öğretmen : Hayır. 

Araştırmacı : Peki teknolojik araç – gereç ve görsel materyallerden 

faydalanıyor musunuz? 

Öğretmen : Materyal olarak genelde renkli fotokopiler, kartpostallar, ünlü 

ressamların eserlerini içeren kitaplardan faydalanıyorum. 

Araştırmacı : Okulunuzda mevcut olan araç – gereçler nelerdir? 

Öğretmen : Tepegöz ve bilgisayar laboratuarı. 

Araştırmacı : Ölçme ve değerlendirmeyi ne şekilde yapıyorsunuz? 

Öğretmen : Öğrencilerin çalışmalarını, ders içi katılımlarını ve 

davranışlarını dikkate alıyorum. Çalışmalarda konunun 

zamanında bitirilmesi, malzemelerin getirilmesi, teknik gibi 

kriterler önemli. 

Araştırmacı : Bu kriterleri öğrencilerinizle paylaşıyor musunuz? 
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Öğretmen : Tabi, tabi. Dönem başında bunları onlara söylüyorum ve yine 

ara ara hatırlatmalarda bulunuyorum.  

Araştırmacı : İlköğretimde sanat dersleri için ayrılan süre sizce yeterli mi? 

Öğretmen : Hayır yeterli bulmuyorum. Öğrenciler çalışmalarını 

yetiştiremiyorlar. Zaten malzemenin çıkartılıp toplanması uzun 

zaman alıyor. Özellikle sulu boya çalışmalarında hem 

atölyemizin olmayışından dolayı öğrenciler sınıfa kovalarla su 

taşıyor. Tabi bu gibi durumlarda zaman açısından olumsuz.  

Araştırmacı : Sınıfta disiplini sağlamada nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Öğretmen : Bazen sözlü olarak, bazen mimiklerimle uyarılarda 

bulunuyorum. Sınıfta düzeni bozan öğrencilerle teneffüslerde 

görüşüyorum ancak çok zor durumda kalırsam rehber 

öğretmene başvuruyorum.  

Araştırmacı : Teşekkür ederim.  

Öğretmen : Ben teşekkür ederim.  

6.2.Öğretim Üslubu 

  Michael (1983)’e göre çeşitli öğretim tarzları vardır. Sanat öğretmenlerinin 

sıklıkla kullandıkları öğretim üslupları dört ana başlık altında verilir.  

1) Otoriter öğretim tarzı. Çok emredici olup pek çok ders anlatımını ve göstermeyi 

içerir.  

2) Sorgulayıcı öğretim tarzı. Önceden açık uçlu sorularla ve bunların 

hatırlanmasını kolaylaştırıcı çok seçenekli cevapların kullanılmasıyla dersin 

işleniş şeklidir. Öğrenciler uygun yanıtı seçmeye yönlendirilirler. Soru cevap 

ağırlıklı olan bu tarza sokratik uygulama da denir. Bu yöntem sanat tarihi, sanat 

eleştirisi ve estetik öğretiminde kullanılır. 
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3) Yardım sağlayıcı öğretim tarzı. Çoğunlukla öğrencilere birebir yardımları 

sağlayarak daha çok bireysel dikkat ile yönlendirmenin gerçekleştirildiği bir 

öğretim çeşididir.  

4) Tasasız öğretim tarzı. ”Bırakınız yapsınlar.” anlayışıdır. Ki bu sanat öğretiminde 

en zayıf yoldur. Bu üslubu seçen öğretmen, öğrencinin kendi başına 

araştırmasına ve öğretmenin çok az konuşması gerektiğine inanır. Ancak genel 

olarak bu yol başarısızlıkla son bulur.  

Öğretmen gözlemlenen derslerde öncelikle konunun ne olduğunu söylemekte, 

konuyla ilgili sorular sormakta ve konu hakkında bilgi verdikten sonra uygulamaya 

geçmektedir.  

Öğretmenin sorduğu sorular, ipucu veren, hatırlatmayı kolaylaştıran açık uçlu 

sorular olmayıp tamamen bilginin alınmasını içeren sorulardır.  Sorulan sorular 

karşısında zaman zaman hiçbir öğrencinin cevap vermediği görülmüş ve öğretmende 

sürekli olarak eski bilgileri tekrar etmek durumunda kalmıştır.  

Çalışmalarda uygulamaya geçildiğinde öğretmen öğrencilerle tek tek ilgilenmiş, 

düzeltmeler yapmış, anlaşılmayan noktaları göstererek öğretmeye çalışmıştır. Bu da 

öğrencilerin güdülenmesinde ve daha verimli çalışmaların ortaya çıkmasında etkili 

olmuştur. 

Yapılan tüm gözlemlerde öğretmenin iletişim esnasındaki davranışları, öğretim 

yöntemlerini kullanma biçimi, bilgiyi aktarma tarzı göz önüne alındığında ağırlıklı 

olarak öğretmenin otoriter bir öğretim yolunu seçtiği, bununla beraber ders sürecinde 

öğrencilerle birebir etkileşim halinde olması, gereksinim duydukları açıklamaları 

yapması açısından da yardım sağlayıcı öğretim yolunu seçtiği sonucuna varılmıştır.   

6.3. Öğrencilerin Tanımı 

Okul yöneticilerinin yaptığı düzenlemeler, öğrencilerin kılık – kıyafetlerini de 

içermektedir. Bu sebeple okulda iki tip kıyafet olmuştur. Yeni düzenlemelere göre 

belirlenen kıyafet, kız öğrencilerde; beyaz gömlek, bordo yün süveter, bordo yün hırka, 

gri rengin ağırlıkta olduğu bordo çizgili ekose pilili etek, beyaz çorap olarak belirlenmiş 

olup, boyunlarına ise okulun metal armasının bulunduğu lacivert uzun ipleri olan 

broşların takılması şeklinde düzenlenmiştir. Kız öğrencilerin eski kıyafetleri ise; beyaz 
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gömlek, kırmızı yün süveter, lacivert yün hırka, lacivert  rengin ağırlıkta olduğu kırmızı 

çizgili ekose pilili etek, lacivert kravat ve lacivert çoraptan oluşuyor. Ayakkabılar 

topuksuz bot, mokasen veya spor ayakkabı olabiliyor. Öğrenciler mevsime göre kısa 

veya uzun çorap giyebiliyorlar. Öğrencilerin uzun saçlı olanların saçlarını tek veya çift 

saç örgüsü şeklinde toplamaları isteniyor. Kısa saçlı öğrencilerin ise saçlarını, dikkat 

çekici şekilde biçimlendirmelerine veya jöle kullanmalarına izin verilmiyor. 

Erkek öğrenciler yeni düzenlemelere göre; beyaz gömlek, yün bordo süveter, 

yün bordo hırka, bordo kravat ve gri ütülü pantolonlar giyiyorlar. Eski kıyafetler ise; 

beyaz gömlek, kırmızı yün süveter, lacivert ceket, lacivert kravat, gri pantolonlardan 

oluşuyor. Öğrencilerin saç boyları kısa ve uzun saça müsaade edilmiyor. 

Hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler mevsime göre kısa kollu veya uzun 

kollu gömlekler giyebiliyorlar.  

Öğrenci kıyafetleri görsel olarak okulun istediği şekilde. Sadece ayakkabılarda, 

soğuk havalarda kıyafet üzerine giyilen paltolarda ve kız öğrencilerin çoraplarında 

farklılık vardır. Kıyafetler temiz ve düzenlidir.  

Öğrenciler arasında gelir düzeyi bakımından gözle görülür bir farklılık vardır. 

Gelir düzeyi yüksek olanlar genelde ticaretle uğraşan esnaflar ve serbest meslek 

sahipleri, düşük olanlar ise kapıcı ve işçilerdir. Memur olarak çalışan kesim ise 

azınlıktadır. Ayrıca öğrencilerin %75’ine yakın bir kısmının anneleri de 

çalışmamaktadır. Çalışan anneler ise memurdur. Gelir düzeyindeki farklılık resim 

derslerinde malzeme konusunda belirgindir. Bir kısmı kaliteli malzeme kullanırken bir 

kısmı düşük kalitede malzemeler kullanmaktadır.  

Öğrencilerin bir kısmı okulun etrafındaki apartmanlarda, bir kısmı ise yaklaşık 

okula 200m uzaklıktaki tek katlı boyasız küçük evlerde oturmaktadırlar. Bu nedenle 

öğrenciler genel olarak okul dışında da birbirleri ile ilişki içerisindedir. 

Ailelerin ekonomik durumunun öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerinde uyumsuzluk 

yarattığı gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerinde kız ve erkek öğrencilerin çok fazla iletişim 

içerisinde olmadıkları görülmüş, sınıf içi oturma düzeninde de öğrencilerin hemcinsleri 
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ile oturdukları gözlemlenmiştir. Bununla beraber öğrencilerin hemcinsleri ile 

ilişkilerinin uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin derse katılımları iyidir. Ancak sorulan sorulara cevap veren 

öğrencileri dinlemeyenlerin olduğu da görülmüştür. Öğrencilerin genel olarak uygulama 

esnasında gürültü yaptıkları, sınıf ortamının da bundan etkilendiği tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin konuşma diline bakıldığında ise çoğu zaman yöresel bir şiveyle ve 

çoğu zaman da kaba bir üslupla konuştukları belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir.  

 

 

Yeni düzenlemelere göre erkek ve kız öğrencilerin kıyafetleri 
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Eski düzenlemelere göre, erkek ve kız öğrencilerin kıyafeti 
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7. 6/C Sınıfı Gözlem Dökümü ve Yorumu 

7.1. 6/C Sınıfı Birinci Dersin Tanımı 

 Öğretmen sınıfa girdi. Sert adımlarla sınıfın ortasına doğru yürüdü. Yüksek sesle 

öğrencileri selamladı. Öğrenciler, cevap verdikten sonra öğretmen oturmalarını söyledi. 

Öğretmen oturun dedi, masaya doğru yürüdü. Çantasını masanın üstüne bıraktı. 

Öğretmen ellerini beline koydu ve sınıfı gözleriyle saydı.’Üç kişi eksik kim yok?’ diye 

sordu. Sınıf başkanı olan öğrenci gelmeyenlerin numarasını söyledi. Öğretmen yoklama 

fişini yazdı ve  defteri imzaladı. 

        Öğrencilere, kayıt yapıldığı, dolayısıyla sessiz olmaları gerektiği hususunda 

uyarıda bulundu.       

 Öğretmen sınıfın içinde dolaşmaya başladı. Öğrencilere malzeme getirip 

getirmediklerini sordu. Bir yandan da kontrol etti.Malzemesini getirmeyen öğrencilerin 

gözlerinin içine bakarak olduğu yerde hareketsiz,elleri göğüs hizasında bağlı ve kaşları 

çatık bir şekilde isim vermeden malzemesini getirmeyenler olduğunu söyledi.Öğretmen 

isim vermemiş olsa da tüm öğrenciler kimlerin getirmediğini anladı. Öğretmen 

kompozisyonun ne olduğunu sordu. Birkaç öğrenci parmak kaldırdı. Öğretmen parmak 

kaldıran bütün öğrencilere söz verdi. Öğretmen öğrencilerin tanımlarından sonra kendisi 

kelimelerin üstüne basa basa kompozisyonun tanımını yaptı. Tahtanın önüne geldi ve 

kompozisyonla ilgili temel bilgi aktarımında bulundu.Sınıf sorulan sorulardan dolayı 

yavaş yavaş dersten uzaklaşıyordu.Özellikle arka sıradaki öğrencilerden konuşmalar 

geliyordu.Öğretmen öğrencilere döndü, ellerini saçına doğru götürdü. Ana renkleri,ara 

renkleri ve armonini ne olduğunu sordu. Parmak kaldıran öğrenci sayısı azdı. Öğrenciler 

cevap verdi.yalnız armoninin ne olduğunu sorduğunda parmak kaldıran olmadı. 

Öğretmen daha önce işlemiş olduklarını söyledi. Sınıfta hala parmak kalkmadı. 

Öğretmen kızgın ama belli etmemeye çalışan bir tutumla kendisi açıklamayı yaptı ve 

hatırlatmada bulundu.Ve yine sıralar arasında dolaşmaya başladı. 

 Öğretmen konunun su taşıyanlar olduğunu söyledi.konuyla ilgili sorular 

sordu.öğrencinin birinden su doldurmaya gidenleri anlatmasını istedi. Öğrenci su 

doldurmaya gidenleri anlattı.bu sırada öğrencilerde oluşan disiplinsizliğin saygısızlık 

olduğunu söyleyerek kızdı. Öğretmen kafalarında canlandırdıklarını çizmelerini istedi 

ve sıraların arasında dolaşmaya başladı. Zorlanan öğrencilere yardımcı oldu. Sınıfta ara 
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ara sesler yükseliyor öğretmen kızdıktan sonra sesler alçalıyor yada öğretmenin ne 

kadar sert kızdığına oranla tamamen kesiliyor. Ancak öğrenciler en fazla bir dakika 

sonra yine gürültü yapmaya başlıyorlar. Öğretmen sıralar arasında dolaşarak öğrencilere 

önerilerde bulunmaya çalışmaları konusunda fikir beyan etmeye çalıştı. Öğretmen 

sınıfın tamamına bir şey söyleyeceği zaman orta sıranın en öndeki öğrenci masasının 

önüne durup söylüyordu.Yada sıralar arasında tüm sınıfın kendisini dinlemesi için 

uyarıda bulunuyordu.Öğrencilere kızarken zaman zaman tehdit edercesine zaman 

zaman direk kızarak bazen de espri yaparak kızıyordu. 

Dersin bitmesine yakın  öğretmen sınıfın ortasına geldi. Çocuklar artık 

yavaş yavaş toparlanmalarını istedi. Gelecek hafta istediği malzemeleri 

söyledi.Çalışmasını bitiren olup olmadığını sordu. Parmak kaldıran bir öğrenciyi 

çalışmasıyla birlikte tahtaya çıkarttı. Tahtadaki öğrencinin çalışmasını  diğer 

öğrencilerin değerlendirmelerini istedi.Ancak değerlendirme sırasında zil çaldı. 

Öğretmen haftaya bu çalışmayı tamamlamış olarak gelin. İlk önce hep beraber bu 

çalışmalarınızın değerlendirmesini yapacağız dedi. Sınıftan çıktı.  

7.2. 6/C Sınıfı Birinci Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 17.03.2005 

Saat   : 12:15 – 12:55 

Sınıf   : 6/C 

Ders   : Resim-İş 

Konu   : Su taşıyanlar 

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 

G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 
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Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 

 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 

 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  

 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir (Özsoy, 2001).  

 Saat 12:15 

 Kayıt Başlangıcı (12:15) 

 G. – Şu anda zil çaldı. 

 Saat 12:16 

G. – Öğretmen henüz derse gelmedi. 

 Saat 12:17 

 G. – Merhaba çocuklar 

 X. – Sağ ol 
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 X. – Öğretmenimiz gelmicek mi? 

 G. – Şimdi gelir çocuklar. 

 G. – Bugünkü derste ne işleyeceksiniz? 

 X. – Bilmiyoruz öğretmenim. 

 G. – Konuşmalar gürültü. 

 Saat 12:20 

 G. – Öğretmen sınıfa geldi (Sert adımlarla sınıfın ortasına doğru yürüdü). 

 Ö. – Günaydın! (Yüksek sesle) 

 X. – Sağ ol! 

 Ö. – Oturun.  

 Masaya doğru yürüdü çantasını masanın üstüne bıraktı. Ellerini beline koydu ve 

gözleriyle sınıfı saydı. 

 Ö. – Sınıf başkanı üş kişi eksik kim yok? 

 X. – 139, 261, 285. 

□ Ö. – Kim bunlar? 

 X. – …, …., ….., 

 Ö. – Tamam.  

 Yoklama fişini ve defteri imzaladı. 

 Saat 12:23 

●   Ö. – Çocuklar tamam, tamam. Herkes kulağını bana versin. 

 X. – Hiii….. (Gülüşmeler). 

 X. – Alın öğretmenim (Kulağını tutarak). 
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 G. – Öğretmen duymadı. 

●  Ö. – Öğretmeniniz sesinizi kaydediyor. Lütfen dikkatinizi dağıtmayın. Biz her 

zamanki gibi dersimize devam ediyoruz. 

 Saat 12:25 

 Öğretmen sınıfın içinde dolaşmaya başladı. 

  Ö. – Geçen hafta söylediğim malzemeleri getirdiniz mi? 

 Bir taraftan da tek tek sıralara bakarak getirip getirmeyenleri kontrol etti. Ellerini 

göğüs hizasında bağladı. 

Ö. – Aranızda malzemelerini getirmeyenler var. (Kaşlarını çattı, olduğu yerde 

hareketsiz kaldı. Malzeme getirmeyen öğrencilerin gözlerinin içine baktı. Sınıfta 

sessizlik oldu). 

 X. – Valla ben getirdim. 

 Ö. – Sözüm zaten getirmeyenlere… 

● Ö. – Malzemelerini getirmeyenler yanındaki arkadaşları ile birlikte kullansın. Ve 

teneffüste yanıma gelsinler.  

 Saat 12:28 

►  Ö. – Kompozisyon neydi çocuklar hatırlayan var mı? 

 Öğretmen sınıfta kimler parmak kaldırıyor diye şöyle bir baktı. Ses tonunu 

alçalttı ve sitemli bir şekilde. 

 Ö. – Ama hep aynı kişiler parmak kaldırıyor. Daha önce bu konuyu işlemiştik. 

 X. – Hocam, hocam! 

 X. – Türkçedeki gibi mi? 

► Ö. – Yazıyla olan değil! Resimdeki kompozisyondan bahsediyoruz. 

 Ö. – Eveet,  Zeynep! 
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 X. – Tasarım gibi bir şey. 

► Ö. – Tasarımda bir kompozisyonla oluşturulur. Ama ikisi aynı kavram değil. 

 Ö. – Evet,  

● Ö. – Çocuklar arkadaşınızı dinleyin… 

 X. – Resmi yaparken, yapacağımız şeyleri uygun bir şekilde yerleştirmek. 

 Öğretmen onaylar bir şekilde başını salladı. Bu arada yine sınıf içerisinde 

dolaşmaya başladı devam etti. Ortadaki ön sırada durarak başka bir öğrenciye söz hakkı 

verdi. 

 X. – Kompozisyon, resmi düzeltmedir. 

► Ö. – Biz ona düzeltme yerine düzenleme desek daha doğru olacak. 

 X. – Ha, evet öğretmenim. 

► Ö. – Çocuklar, kompozisyon sadece resimde değil, bir tasarımı yaparken 

kullanacağımız nesnelerin, şekillerin denge oluşturacak şekilde düzenlenip yüzeye 

aktarılmasıdır. 

 Öğretmen tanımı yaparken kelimeleri tane tane ve vurgulayarak söyledi. 

 Saat 12:33 

 Öğretmen tanımı yaptıktan sonra sınıfta gürültü başladı. Sınıf yavaş yavaş 

dersten uzaklaşmaya başladı. Sadece ön sırada oturanlar öğretmeni dinliyor, arka 

sıralardan ise gürültü geliyordu. 

► Ö. – Çocuklar resimde denge çok önemli. Resimde dengeyi sağlamada renklerin 

ilişkisi, sıcak-soğuk renkler… zıtlık, en önemli unsurlardır.  

► Ö. – Şimdi bana ana renkleri kim söyleyecek (Ellerini saçlarına doğru götürdü). 

 X. – Ben öğretmenim! (Ön sıradan bir kız öğrenci) 

 Ö. – Söyle bakalım (Gülümseyerek). 
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 X. – Sarı, mavi, kırmızı. 

► Ö. – Güzel… Ara renkler hangileriydi? 

 X. – Mor, turuncu, yeşil (En arka sıradan bir erkek öğrenci). 

► Ö. – Peki, armoni neydi? (Yeni bir kavram keşfetmiş gibi bir yüz ifadesi ve 

heyecanlı bir ses tonuyla). 

 Sınıfta parmak kaldıran olmadı. Öğrencilerde arkalarına, sağlarına, sollarına 

dönerek sınıftan parmak kaldıran var mı diye bakıyorlardı. 

 Ö. – Hatırlayan olmayacak galiba. Bu konuyu da daha önce işlemiştik. 

 X.-. Yoooo… 

► Ö. – Armoni renklerin birbiri ile olan uyumudur. Renklerde uyum sağlanmazsa, 

kompozisyonumuzda denge bozulur. 

 Ö. – Eveeet. (Sınıfta yine sıralar arasında dolaşmaya başladı). 

 Ö. – Bu dersimizde su taşıyanlarla ilgili bir kompozisyon oluşturacağız. 

 X. – Nasıl ya! 

 X. – Öff görmedin mi? Sen hiç tatlı su doldurmaya gitmedin mi? 

 Ö. – Şşşşt…. 

Ö. – Hiç su doldurmaya gidenleri gördünüz mü? 

 X. – Evet. 

 X. – Her gün babamla gidiyoz. 

 X. – Ooooo…. 

● Ö. – Bağırmanıza gerek yok. Parmaklarınızı görüyorum (Bazı öğrencilere doğru, 

gözlerini yana çevirip ters bir şekilde bakarak). 

 Ö. – Gel bakalım burada anlat. 
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 Orta sıradan bir erkek öğrenci tahtaya doğru yürüdü. Tahtanın önünde durdu. 

₪ Ö. – Suyu nasıl dolduruyorsun? nasıl taşıyorsun? Başka, su dolduranlar nerede 

bekliyorlar?…. Aslında bunlar sürekli gördüğümüz şeyler. 

 X. – Hadi oğlum hadi. 

 X. – Şşşt, şşşt… bi kalem verir misin? 

 X. – Geri ver (Gürültü, uğultular). 

Ö. – Çocuklar (El çırparak)  

Ö. – Bu ne saygısızlık. Arkadaşınızı izleyin. Tahtadaki sizde olabilirdiniz. Bu 

yaptıklarınızı size yapsalardı hoşunuza gider miydi? 

 Ö. – Evet, arkadaşınızı izliyorsunuz.  

 X. – Öğretmenim arabayı park ettik. Bidonları aldık, çeşmeyi açayım mı? 

(Gülmeye başladı). 

 Ö. – Açmadan mı dolduracaksın (Kızarak). 

 X. – Eğildik, doldurduk. Arabaya doğru götürdük. 

 Ö. – Ama ağır değil mi? Omzunun biri aşağıda biri yukarıda olacak. 

 X. – Tamam (Gülerek). 

 Ö. – Tamam geçebilirsin. 

► Ö. – Arkadaşınızı izlediniz. Kafanızda bir şeyler canlandırdınız mı? 

 X. – Ben biliyom ne yapacağımı. 

 X. – Evet, öğretmenim. 

 Saat 12:40 

 Ö. – Kafanızda canlandırdığınız kompozisyonu resim defterinize geçirmeye 

başlayabilirsiniz.  
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 X. – Öğretmenim, önce kurşun kalemle çizsek olmaz mı? 

► Ö. – Kurşun kalem kullanmadan doğrudan pastel boya ile yapmaya 

başlayacaksınız. 

 X. – Ne çiziyon? 

 X. – Seni… hiiii… 

 X. – Ya hocam ya şuna bir şey söyleyin dalga geçiyor. 

 Ö. – Efendim. 

 X. – Hocam dalga geçiyor ya. Seni çizdim diyor. 

 Ö. – Herkes işine baksın (Kızarak), (Uğultu var). 

 X. – Hocam şunu çizemedim ya. 

₪ Ö. – Kollarını kısa çizmişsin. Daha uzun yap. Şuraya kadar uzat. 

 X. – Oldu mu? 

 Ö. – Evet oluyor. 

 Ö. – Size ne söyledim, arkadaşından kağıt iste, başla hemen. 

 X. – Bunu hangi renge boyayabilirim. 

 Ö. – Gri yapabilirsin. 

 Ö. – Şu yerdeki boya kimin. 

 X. – Benim hocam… 

 Ö. – Kaldır onu yerden… 

 X. – Öğretmenim, etrafına ne çizecez? 

₪ Ö. – Evler, ağaçlar, arabalar…. çizebilirsiniz. Bekleyen insanlar. 

● Ö. – 6/C … sessiz çalış. Çenesi çalışanın eli çalışmaz… 
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 Ö. – Şşşt…. 

 Ö. – Ayakta değil! Dolaşıp durma… 

 X. – Oğlum o kadın mı erkek mi? 

 X. – Sana ne. 

 Ö. – Bazılarınız çok pis çalışıyor. 

► Ö. – Önce arka fondan başla boyamaya, boyadığınız yere kolunuzu sürmeyin. 

 X. – Ya suluboya yapsaydık hocam… 

 Ö. – Çocuklar imkanlarımız kısıtlı lavabomuz yok. Suluboyada çok zaman 

kaybediyoruz. Onu da yapacağız. 

Ö. – Aferin bak. Çocuklar bakın arkadaşınız kağıdını dik tutarak kullanmış. 

Kağıdınızı dikine tutabilirsiniz. 

 X. – O zaman hemen biter. 

 Ö. – İnsanları biraz büyük çizin. Hareketleri belli olsun. 

 X. – Boyamaya geçebilir miyim? 

₪ Ö. – Tamam geç ama. Bak bu arka planı biraz daha doldur. Boş kalmış. 

 X. – Sonra geçeyim mi? 

 Ö. – Geç 

● Ö. – Arka taraaaf.! 

 Ö. – Kurşun kalem yok. Hem daha kolay boyamaya geçersiniz. 

 X. – Öğretmenim ben boyamayı bitirdim. 

 Ö. – Bakayım. 

 X. – İşte. 
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₪ Ö. – Şuraları koyulaştır. Öndekiler daha koyu olacak. Tek ton kullanma. 

 Ö. – Hala boyamaya geçmeyenler var. 

 X. – Öğretmenim bu bitmeyecek. 

 Ö. – Az konuşursanız, bitirirsiniz. Bitmezse evde tamamlarsınız. 

 X. – Anneme yaptırırım. 

 Ö. – Oğlum! Bundan sen not alacaksın başkası değil. Fikir alabilirsiniz ama 

başkasına yaptırmayın. Yaptıranlar belli olur. (Tehdit ederek). 

 X. – Gördün müüü? 

 X. – Off sen ne zaman bitirdin? 

 X. – Daha bitmedi ki! 

 X. – Başka ne yapacan? 

 X. – Şuraları. 

₪ Ö. – Bitirmeye yakın olanlar, son düzeltmelerini yapsınlar. 

₪ Ö. – Bak bunların zeminini belirginleştir. Havada kalmış. 

 X. – Nasıl yani hocam? 

Ö. – Buraları biraz koyulaştır, bastıkları yer belli olsun. 

 X. – Siyahla mı? 

 Ö. – Hayır. Bir ton koyusunu kullanabilirsin. 

 X. – Bu olur mu? 

 Ö. – Olur olur. 

● Ö. – Çocuklar tuttuğunuz takım rengine boyamayın dedim defalarca. 

 X. – En büyük cim bom hocam. 
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 X. – Fener, fener. 

● Ö. – Uzatmayın hemen. Burası stadyum değil.  

 Ö. – Artık yavaş yavaş toparlanmaya başlayın. 

● Ö. – Gelecek hafta herkes, pastel boyasını ve resim defterini getirsin.  

Bitirmeyenler haftaya resimlerini tamamlayıp getirsinler. 

 Ö. – Resmini bitirenleri bi göreyim. 

 X. – Benimki bitti. 

 X. – Hocam, hocam az kaldı. Şurayı da boyadım mı tamam. 

₪ Ö. – Gel kızım, çalışmanı da al tahtaya çık. 

 Ö. – Herkesin görebileceği şekilde kaldır yukarı. 

 X. – Öğretmenim görünmüyor. 

 X. – Işık geliyor. 

□ Ö. – Şu perdeyi biraz çek. 

 Ö. – Şimdi nasıl? 

 X. – İyi hocam iyi. 

 X. – Öğretmenim böyle tutacak mıyım? 

□ Ö. – Evet tut bakalım. 

 Ö. – Arkadaşınız resmini tamamladı. 

Ö. – Nasıl olmuş sizce. 

 X. – Çok güzel olmuş. 

 X. – Neresi güzel be? 

● Ö. – Şşşt… parmak kaldır. Kendi aranda konuşma. 
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 Ö. – Söyle oğlum. 

 X. – Bence güzel. 

► Ö. – Neresi güzel. 

 X. – İnsanlar aynı benzemiş. 

► Ö. – Renkler nasıl? 

 X. – Renklerde güzel. 

 Ö. – Peki başka? 

 X. – Renkleri soluk olmuş bence. 

₪ Ö. – Evet daha canlı olabilirdi. Ama genel anlamda iyi. 

 Saat 12:55 

 DERS BİTTİ 

 X. – Zil çaldı. 

□ Ö. – Zil mi çaldı. 

₪ Ö. – Haftaya herkes çalışmasını getirsin değerlendireceğiz. 

 X. – Çıkalım mı? 

 X. – Hadi ya… 

□ Ö. – Çıkabilirsiniz. 

● Ö. – Herkes malzemesini toparlasın. 

 X. – Öğretmenim olmuş mu? 

● Ö. – Bak buraya birkaç insan daha çiz. Biraz zenginleştir. Buralar boş kalmış. 

 X. – İyi dersler öğretmenim. 
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 Ö. – İyi dersler. 

 Saat 12:52 

 Kayıt Sonu… 

Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 10 25 

Yönetsel 12 30 

Süreç İçinde İletişimsel 13 32,5 

İşlevsiz 5 12,5 

Toplam 40 100 

 

7.3. 6/C Sınıfı Birinci Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

Öncelikle öğretmen sınıfa kızgın ve mutsuz bir ifadeyle girerek tüm ders 

atmosferini etkilemiştir.  

Sınıfın yerleşim düzeninde herhangi bir değişiklik yoluna gitmemiş, ve 

öğrencileri tahtaya kaldırdığında yer problemi yaşamıştır.  

Yoklamayı sınıf başkanından yardım alarak yapmış ve süre kaybını 

engellemiştir. Ancak malzemesiz gelen öğrenciler ile ders esnasında ilgilendiği için 

zaman kaybına neden olmuştur. Malzemesiz gelen öğrenciler için bir öğrenci 

görevlendirmesi yapmamış ve malzemesiz gelen öğrenciler ile uygun görülen bir 

zamanda özel olarak ilgilenerek paylaşımda bulunmamış, probleme çözüm aramamıştır. 

Bundan dolayı örencinin sorumluluğunun göz ardı edilmesine neden olmuştur. Oysa 

öğrenciyle yapılacak olan görüşme hem öğrenciyle iletişimi kolaylaştıracak hem 

davranışın sürekli hale getirilmesini engellemiş olacaktır. Bunun yanında bir daha ki 
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derste öğrencinin boş kaldığı süre zarfında boş kalarak gürültü yapması da engellenmiş 

olacaktır.  

Öğretmen farklı bir öğretim yöntemi uygulamamış, anlatım ve soru cevap 

yönteminden faydalanmıştır. Soru cevap yöntemini de tam olarak uyguladığı 

görülmemiştir. Sınıfa soru yönelttikten sonra hiçbir ipucu vermeden, diğer 

öğrencilerinde düşünmesini sağlamadan sadece parmak kaldıranlara söz hakkı vermiştir. 

Bu da öğrencinin ders ile ilgilenme oranını düşürmüş, aynı zamanda hep aynı kişilerin 

söz hakkı alması alışkanlığını pekiştirmiştir. Ayrıca parmak kaldırmayan örencilerin 

“nasıl olsa … söyler” cümlesinin kafalarında yerleşmesine ve bu yönde davranış 

geliştirmelerine ihtimal vermiştir.  

Yine öğretmen ders anlatırken hiçbir araç gereç yada materyal kullanmamış, 

dersi monoton bir şekilde işlemiştir. Öğretmenin konuyla ilgili slaytlar hazırlamasının, 

panolar oluşturmasının, konuyla ilgili ünlü ressamlardan örnekler göstermesinin, dersi 

zenginleştireceği, derse olan dikkati ve motivasyonu artıracağı gerçeği öğretmen 

tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir hazırlık yapılmamıştır. Ancak bir öğrencinin 

tahtaya çıkıp canlandırma yapması bile öğrencilerin dersten verim almaları noktasında 

olumlu bir durum ortaya koymuştur.  

Öğretmen ders boyunca sadece sözel zekası olan öğrencilere hitap etmiş, diğer 

zeka alanlarına sahip öğrenciler için farklı yaklaşımlar denememiştir. Oysa bildiğimiz 

gibi her öğrenci farklı zeka alanına sahiptir ve bireyin zeka alanına yöneldiğimiz oranda 

öğrenme kolaylaşacak ve kalıcı olacaktır. Bununla beraber öğretmen estetik, sanat 

tarihi, sanat eleştirisi gibi sanat eğitimi içerisindeki diğer disiplinlerden hiç birine dair 

ipuçları vermemiştir. Halbuki bu disiplinler sanat eğitimi sistematiğinin olması gereken 

temel uygulama alanlarıdır. Zaten öğretmen de kendisiyle yapılan görüşmede bunları 

uygulamadığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu ifade durumun öğretmen tarafından 

bilindiği ve de uygulanmadığı sonucunun dramatik göstergesidir.  

Öğretmen bunlarla beraber, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, öğrencilere ismi ile 

hitap ederek; öğrenme, motivasyon ve iletişim açısından  süreç içerisinde işlenişi 

kolaylaştıracak yöntemler uygulamıştır.  

Öğretmen ses tonunu ve beden dilini de iletişim açısından anlaşılabilir şekilde 

kullanmış, ancak öğrencilerle iletişimi sadece sınıf içerisinde kalmıştır.  
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Genel anlamda öğretmen, alanında otorite (uzman) modeli çizmek yerine, 

otoriter, tepkisel bir sınıf yönetimi modeli çizmiştir. Sanat eğitimi içerisinde sınıf 

yönetimi kapsamındaki bir çok değişken açısından eksikliklerin olduğu bir ders işlenmiş 

ve bu eksiklikler gözlemci tarafından tespit edilmeye çalışılmıştır.  

7.4. 6/C Sınıfı İkinci Dersin Tanımı 

 Öğretmen öğretmenler zilinin çalmasıyla birlikte sınıfa girdi. Öğrenciler henüz 

yerlerini almamışlardı. Öğretmen yüksek sesle sınıfı selamladı. Öğrenciler hemen 

yerlerine geçtiler. Öğretmen “neden beni sessiz beklemiyorsunuz?” diye kızdı. 

Öğrencilerden hiç ses çıkmadı. Öğretmen masasına doğru yürüdü. Çantasını masanın 

üstüne bıraktı. Öğrencilerden geçen hafta yapmış oldukları su taşıyanlar konulu 

resimlerini açmalarını istedi. Daha önceden seçmiş olduğu sıra başkanlarından 

malzemesini getirmeyenlerin ve ödevini yapmamış olanların isimlerini bir kağıda 

azarak masasının üzerine bırakmalarını istedi. Sıraların arasında dolaşarak, üç öğrenciyi 

çalışmalarını değerlendirmek üzere tahtaya kaldırdı. Tahtadaki resimler hakkında 

öğrenciler tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra öğretmen öğrencileri yerlerine 

oturttu ve masasına doğru yürüdü.  

 Çocuk gözüyle hekim konulu yarışma duyurusunu yaptı. “İsterseniz bu konuda 

biraz konuşalım” dedi. “Örneğin bir diş hekiminin odası nasıl olmalı?” diye sordu. 

Öğrenciler soruları cevaplarken öğretmen öğrencilerin fikirlerine zaman zaman 

gülümseyerek cevap verdi. Bu arada sınıfta oluşan uğultulara karşın sınıfı uyardı. Ve 

son olarak bu konuyla ilgili eve gittikleri zaman düşünmelerini ve resim yapmalarını 

istedi.  

 Daha sonra konuya geçerek kış mevsimi ile ilgili sorular sorarak derse katılıma 

teşvik etti. Öğrencilerin verilen cevapları da dikkate alarak kış mevsimi konulu resimler 

yapmalarını istedi.  

 Öğrenciler uygulamaya geçtikleri zaman öğretmen yoklama fişini ve sınıf 

defterini imzaladı. Sonra sıralar arasında dolaşıp öğrenci çalışmalarıyla ilgilenip 

yönlendirmeler yaptı. Bu sırada öğrencilere kızarak bazen de alaycı bir tavırla 

uyarılarda bulundu. Mesela “kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım…” diye 

şarkı söyleyen bir öğrenciye bakarak “oğlum! müzik dersinde değiliz!” dedi.  
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 Yine sınıfta dolaşırken “güzel, aferin, evet devam et” gibi güdüleyici 

yönergelerde bulundu. Ders bitene kadar öğrenciler çalışmaya devam etti. Zil çalınca da 

öğretmen haftaya getirecekleri malzemeleri söyledi. Öğrenciler biran önce teneffüse 

çıkamamış olmanın verdiği sıkıntıyla öğretmeni dinlediler. Öğretmen de malzemeleri 

söyledikten sonra iyi dersler dileyerek sınıftan ayrıldı.  

7.5. 6/C Sınıfı İkinci Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 24.03.2005 

Saat   : 12:15 – 12:55 

Sınıf   : 6/C 

Ders   : Resim-İş 

Konu   : Kış resmi 

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 

G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 

 Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 
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 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 

 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  

 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir. 

 G. – Şu anda zil çaldı. 

 Ö. – İyi dersler! 

 X. – Sağol! 

● Ö. – Neden beni sessiz beklemiyorsunuz? 

 X. – … 

 Ö. – Çocuklar geçen hafta yaptığımız su taşıyanlar konulu resimlerinizi açın. 

(Öğretmen sınıfta dolaşmaya başladı) 

 (Uğultu) 

□ Ö. – Neden tamamlamadın? 

 X. – Hastaydım hocam. 

Ö. – Neyin vardı? 

 X. – Boğazım şişmişti, ateşim vardı. 

 Ö. – Şimdi iyi görünüyorsun geçmiş olsun bakalım. 

 Ö. – Sen niye tamamlamadın? 

 X. – Yapamadım hocam. 

 Ö. – Ne demek yapamadım. Tabi resim dersi önemli değil! 
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● Ö. – Sıra başkanları, malzemesi olmayanı, ödevini yapmamış olanı kontrol etti 

mi? 

 X. – Hocam ben yapmayanları yazdım (Küçük bir kağıdı öğretmene getirdi). 

 Ö. – Tamam 

 X. – Bende yazdım 

□ Ö. – Masanın üzerine bırak 

 X. – Ben yazmadım hocam 

● Ö. – Hemen kontrol et. Kağıda yaz masanın üzerine bırak 

 Saat 12.18 

 X. – Numaran kaç? 

 X. – ….. 

 X. – Numaranı söyle! 

 Ö. – Tamam sessiz ol! 

 Ö. – Resmini al tahtaya çık! 

 X. – Defterimden yırtayım mı? 

□ Ö. – Gerek yok defterinden gösterebilirsin. 

 Ö. – Sende defterinle tahtaya çık, bekle. 

 X. – Ne olacakmış ta? 

 X. – Resimlerini gösterecekler 

 X. – Bitmiş mi? 

 X. – Güzel olanları seçiyor. 

 Ö. – Sende çık. 
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 X. – Ben mi? 

 Ö. – Evet kızım sen 

 X. – İsmimi yazayım mı? 

 Ö. – Hayır sadece resimlerinizi değerlendireceğiz. 

 X. – Hocam bizimkiler? 

 Ö. – Çocuklar hepsini değerlendiremeyiz. 

 Ö. – Arkadaşlarınızın çalışmalarını örnek olsun diye çıkardım 

Ö. – Eveeeet. Dinle, dinle… 

► Ö. – Hangi arkadaşınızın resmi konuyla daha uyumlu, kompozisyonu daha 

başarılı. 

 X. – Bence Aslı’nınki daha güzel. 

► Ö. – Niçin? 

 X. – İnsanlar robot gibi değil ondan. 

 Ö. – Başka? 

 X. – Bu kadar. 

► Ö. – Farklı düşüncesi olan var mı? 

 X. – Bence de Aslının ki. Renkleri çok güzel 

 X. – Ama, Gökhan’ınkinin her yeri boyalı  

 X. – Adamları kendi çizmemiş ki! 

 Ö. – Başka? 

 X. – Bence üçününki de güzel 

● Ö. – Evet başka bir şey söylemek isteyen yoksa arkadaşlarınız yerine otursun. 
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 X. – Benimkine kimse bir şey söylemedi hocam. 

 X. – Hadi yürü… 

 Ö. – Tamam oturun yerinize! 

₪ Ö. – Resimleriniz güzel ama hepinizinki birbirinizinkine benziyor. Biraz daha 

farklı açılardan düşünün. 

 Saat 12:26 

₪ Ö. – Çocuklar, dinle beni dinle. Bir yarışma duyurumuz var. Çocuk gözüyle 

hekim konulu bir yarışmamız var. Ölçüler 35x50 resim kağıdının yarısı. 

 X. – Kaça kaç? 

► Ö. – Otuz beş çarpı elli resim kağıdının yarısı. Teknik pastel boya. 

 X. – Sulu boya olmaz mı? 

 Ö. – Olmaz, pastel boya ile yapın. Aslında teknik serbest ama siz pastel boya ile 

çalışın. 

 Ö. – Bu konuda biraz konuşalım. 

► Ö. – Örneğin bir diş hekiminin odası nasıl olmalı? 

 X. – Temiz olmalı öğretmenim. 

 X. – Oyuncak odası olsa iyi olur. 

₪ Ö. – Evet güzel bir fikir. 

 X. – Ben dişçiden çok korkarım hocam. 

► Ö. – Korkmamamız için ne gerekli? 

 X. – Doktorlar ayıcıklı önlükler giyebilir. 

₪ Ö. – Güzel! (Güldü) 

 X. – FB forması giysin. 
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 X. – Barbili olsun pembe. 

● Ö. – Sessiz ol, gevşeme hemen. 

  (Uğultular, gürültüler) 

Ö. – Sessiz ol! (Bağırarak) 

  (Sınıf sustu) 

 Ö. – Eve gittiğiniz zaman bu konuda düşünmenizi ve resim yapmanızı istiyorum. 

En son teslim tarihi on beş Nisan’da. Siz bana üç gün önceden teslim edin. 

 Saat 12.30 

● Ö. – Şimdi konumuza dönelim. 6/C dinle artık. Siz mi konuşacaksınız buyurun 

konuşun. 

 X. – Hayır hocam.  

● Ö. – Öyleyse dinle beni. 

► Ö. – Kış mevsimini seviyor musunuz? Kış mevsiminin en sevdiğiniz özellikleri 

neler? 

 X. – Hiç sevmiyorum, çok soğuk. 

 X. – Bende seviyorum hocam. 

 Ö. – Sadece karı mı seviyorsunuz? 

 X. – Karı mı ? (Gülüşmeler, konuşmalar) 

Ö. – Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Kapat o konuyu. 

 X. – Ben sobanın üstünde kestaneye bayılırım. 

₪ Ö. – Çok güzel. Başkaa? 

 X. – Her yer çamur hocam hiç sevmiyorum. Yazı daha çok seviyorum. 
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 X. – Okuldan çıktığımızda hava karanlık oluyor, ondan seviyorum macera 

oluyor. 

₪ Ö. – Bu da farklı bir bakış açısı tabi. 

 X. – Hiçte değil bir sürü köpek var. 

 Ö. – Evet, bazılarımız kışı seviyor, bazılarımız sevmiyor. Şimdi herkes kış 

mevsimi hakkındaki düşüncelerini ifade eden resimler yapmaya başlasın. 

 X. – Başlıyoz mu? 

● Ö. – Beni dinlemiyorsun herhalde. Başlayabilirsiniz. 

 X. – Duymadım hocam. 

 Saat 12.35 

 Öğretmen masasına gitti 

□ Ö. – Sınıf başkanı kaç kişi yok. 

 X. – İki kişi yok. Numaraları yazıyor fişte. 

 Ö. – Tamam 

 Öğretmen yoklama fişini ve sınıf defterini imzaladı. Daha sora yerinden 

kalkarak sıraların arasında dolaşmaya başladı. 

 X. – Hocam her yeri beyazla mı boyicaz? 

 X. – Boş bırak boyama. 

₪ Ö. – Olur mu çocuklar. Beyazın içine açık maviler griler karıştırarak boyayın. 

Sakın boş bırakmayın. 

Ö. – Yavrum bu insanlar görünmüyor biraz büyük çiz. 

 X. – Tamam hocam. 

 Öğretmen sınıfa dönerek, 
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 Ö. – Daha geçen ders kompozisyonu işledik gene aynı hataları yapıyorsunuz. 

Nereye gitti bilgiler? 

 X. – Öğretmenim, şu çocuğu çizemedim çizer misiniz? 

Ö. – Bakayım resmine. Bunlar ne yapıyorlar. 

 X. – Kartopu oynuyorlar. Yere üşen çocuk yapacaktım şuraya yapamadım. 

► Ö. – Tamam ver kalemini. 

 X. – Hocam hani kurşun kalem kullanmak yoktu. 

□ Ö. – Kafa mı bıraktınız. 

 Saat 12.38 

 Ö. – Tamam devam et sen. 

 X. – Öğretmenim bana da çizer misiniz? 

□ Ö. – Eee o zaman ben yapayım tüm resimleri! 

 X. – Hocam bi bakar mısınız? 

Ö. – Geliyorum (Öğretmen sıraların yanında geçerek öğrencinin yanına geldi). 

 X. – Hocam ben gece çizecem ama karı ne renk boyucamı bilemedim. 

₪ Ö. – Gökyüzünü koyu bir renge mesela lacivert boyarsan gece hissini verirsin. 

Karlı yerleri de açık mavi ve beyazla boya. 

 X. – Gece mi çizmiş? 

 X. – Ben olsam bi ay bi yıldız gerisini simsiyah boyarım bir yer görünmez. 

(Gülüşmeler uğultular). 

 Öğretmen bu arada en arka sıraya doğru gitti ellerini arkasına alıp duvara 

yaslandı. 

● Ö. – Sessiz olun (bağırarak). 
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 Ö. – Oğlum çöp kutusuna toplanma ne var orda. 

 X. – Mavim bitmiş. 

□ Ö. – Yanındakinden al. 

 X. – Vermiyor ki. 

Ö. – Malzemelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. 

 X. – Kırıyor hocam ya… 

 Ö. – Kırılsın bir şey olmaz. 

 Saat 12:44 

 X. – Hocam şu kardan adamın burnunu yapamadım. 

 X. – Bir nokta koy gitsin. 

₪ Ö. – Zaten hepiniz kardan adam çiziyorsunuz. Kışın evin içinde neler yaptığınızı 

çizebilirsiniz. 

 X. – Televizyon izlerim. 

□ Ö. – Kış günü bu adam niye kısa kollu geziyor. 

 X. – Düzeltirim hocam. 

₪ Ö. – Çocuklar ayrıntılara dikkat edin. 

 X. – Sıkıldım ya, kaç dakka var? 

 X. – Saati görmüyon mu? 

₪ Ö. – Boyamaya geçmeyenler süremiz az kaldı. 

 X. – Aman evde yaparım. 

Ö. – Evde yaparım demeyin. Burada yaptığınızı görecem (kızarak). 

 X. – Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım (şarkı söyledi) 
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 Öğretmen çocuğa bakarak, 

● Ö. – Oğlum müzik dersinde değiliz. 

 X. – Hocam zaten sesi karga gibi bide şarkı söylüyor. 

 (Gülüşmeler) 

 Ö. – Tamam. Herkes resmiyle ilgilensin! 

 Saat 12:47 

₪ Ö. – Sen niye hiçbir şey çizmedin. Ders bitti. 

 X. – Aklıma bir şey gelmiyor. 

 Ö. – Koca bir ders boyunca hiç mi bir şey aklına gelmedi?. 

 X. – Güzel olmuyor ki. 

₪ Ö. – Çocuklar güzel yapmanız önemli değil. Herkes yetenekli olmayabilir. 

Önemli olan bilgilerinizi kullanmanız ve çalışmanız. 

 Ö. – Yavrum kurşun kalem kullanma dedim. Altıncı sınıf oldunuz, yapmayın 

artık şunu. Bu sefer ne oluyor... Boyanın altından kurşun kalemle çizdiğiniz yerler 

görünüyor. 

 X. – Ama hocam pastellerin ucu çok kalın küçük yerler olmuyor. 

₪ Ö. – Çok küçük yerlerde kurşun kalem kullanabilirsiniz ama bastırmadan. 

Ayrıca kuru boyaları yanında olan varsa. Küçük ayrıntılı yerleri kuru boyayla yapabilir. 

Ö. – Kızım karalar gibi boyama. Çocuklar yaptığınız şeyin formuna göre, 

yapısına göre hep aynı yöne doğru boyayın. 

 X. – Oldu mu? 

► Ö. – Haa … evet… oluyor … Bak … çatıyı çapraz boyuyorum … aralarına biraz 

mavi, biraz kahverengi… nerde kahverengi boyan? 

 X. – İşte. 
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Ö. – Bak duvarları dik boyuyorum hep aynı yöne. Evet sen devam et bakalım. 

 X. – Böyle di mi? 

₪ Ö. – Evet güzel … devam et. 

 Saat 12:50 

● Ö. – Çok gürültü oluyor. Çalışan arkadaşlarınızı rahatsız ettiğiniz gibi 

kendinizde boşa vakit harcıyorsunuz. 

 X. – Öğretmenim olmuş mu?  

 Ö. – Yavrum, kes artık (Bağırarak, sert bir şekilde kızdı). 

 Öğretmen kendisine seslenen öğrencinin yanına doğru yürüdü. 

 X. – Hocam… 

₪ Ö. – Tamam fena değil. Yalnız bu sobanın üstündeki ne? 

 X. – Çaydanlık, buhar çıkıyor. 

 Ö. – Bu buharı küçük bir leke ile gösterebilirsin. Böyle fazla olmuş bunu düzelt. 

● Ö. – Oğlum ne oluyor ya… 

Ö. – Bakın bütün öğretmenler sizden şikayetçi 6/C dediğimiz zaman herkes sizin 

isminizi söylüyor. Demek ki bütün derslerde böylesiniz. Daha geçen gün rehber 

öğretmen, müdür bey sizinle konuşmadı mı? 

 X. – Onlar hep böyleler hocam heep. 

● Ö. – Biraz kendinize gelin ya… Ne malzeme var, ne çalışma. Gürültüden başka 

bir şey yok… (Öğretmen çok sinirli bir şekilde iki öğrenciye bağırdı. Sınıftaki gürültü 

birden kesildi). 

 Saat 12:52 

► Ö. – Yavrum bunu niye böyle yaptın. Kaç kere söyledim. Öndeki nesneler büyük 

arkadakiler daha küçük olacak. 
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 X. – Şey adı neydi? Pertif miydi? 

Ö. – Perspektif. Neymiş? 

 Bütün sınıf 

 X. – Perspektif. 

 Öğretmen masasına doğru gitti. Masasından tahta kalemini çıkardı. 

 Ö. – Bakın tahtaya yazıyorum. Herkes defterinin arkasına not alsın. 

 X. – Öğretmen defterim bitmişti. 

 Ö. – Resim yaptığınız sayfalara değil. Resim defterinizin kapağına, iç kısmına 

not alın. 

Ö. – Neydi perspektif? 

► Ö. – Perspektif nesnelerin birbirlerine olan konumuna göre büyüklüğü ve 

küçüklüğü. 

 X. – Konumlarına göre… 

 Ö. – Büyüklüğü ve küçüklüğü… 

● Ö. – Tamam artık yavaş yavaş resimlerinizi toparlayın. Sıraların altındaki 

kağıtlarınızı çöpe atın. Sınıfımızı temiz tutalım çocuklar… 

 Saat 12:15 

 DERS BİTTİ 

● Ö. – Tamam dinle beni. Çocuklar gürültüyü kesin. Çıkma yavrum (kızarak)… 

ben kime söylüyorum… 

Ö. – Haftaya afiş tasarımı yapacağız. Herkes açık renkte, krem rengi, bej, gri, 

açık mavi, açık yeşil, fon kartonu yada pastel boya kağıdı getirsin. Kırtasiyelerden 

temin edebilirsiniz. 35x50 ölçüsünde. Anlaşıldı mı? 

 X. – 35 x 50 mi hocam ? 
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 Ö. – Evet. Çıkabilirsiniz. 

● Ö. – Oğlum yavaş ya… 

 Saat 12:57 

 Kayıt Sonu 

Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 9 22,5 

Yönetsel 11 27,5 

Süreç İçinde İletişimsel 14 35 

İşlevsiz 4 10 

Toplam 38 95 

 

7.6. 6/C Sınıfı İkinci Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

Öğretmen dersin başında not vermeden nitel bir değerlendirme yapmıştır. Ancak 

öğretmenin bir ölçüt listesi yoktur. Öğretmen kendisinin bazı ölçütler belirlediğini, bunu 

sene başında öğrencilerle paylaştığını ve ara ara da öğrencilere hatırlattığını söylemiştir. 

Oysa sınıf yönetimi açısından değerlendirme kriterleri belirlenmeli, liste halinde 

sınıftaki tüm öğrencilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.  

Süreç içerisinde yine öğretim yöntemleri, araç – gereç kullanımı, materyal 

geliştirme, mekan kullanımı, disiplin, motivasyon, iletişim ve öğrenme ortamıyla ilgili 

herhangi bir çalışma yapılmamış, geleneksel yöntemler uygulanmıştır.  Ayrıca akran 

değerlendirmesi, veli değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye de yer verilmelidir. 

Öğretmen sınıfta bir yarışma duyurusunda bulunmuş ve dersin on dakikasını bu 

duyuru için ayırmıştır. Dersin kalan kısmını ise iletişimsel ve yönetsel ifadelerle 

harcamıştır. Öğretmen araştırmacıya öğrencilerinin bir çok yarışmada ödül aldığını ve 
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bu tür yarışmalara öğrencilerini sevk ederek derse ilgiyi artırdığını söylemiştir. Ders 

esnasında da öğrencilerin bu yarışmalara ilgi duyduğu gözlenmiştir. Bu tür etkinliklere 

önem verme sınıf yönetimi açısından hem öğretmenin hem de öğrencinin performansını 

artırıcı niteliktedir.  

Yarışma ile ilgili öğrencilere sorular sormuş, öğrencilerin derse katılımlarını 

sağlamıştır. Öğretmenin ilginç fikirlere gülümsemesi daha fazla kişinin yorum yapmak 

için parmak kaldırmasını sağlamıştır. Ayrıca öğretmen yarışmada verilecek ödülleri 

okurken normalinden daha yüksek sesle vurgulu ve gülerek okumuştur. Bu da 

öğrencilerin hoşuna gitmiş ve sınıfta sıcak bir atmosfer oluşmuştur. Ancak öğretmen bu 

atmosferden kaynaklanan gevşemeyi fark edip hemen ciddileşerek sınıfı toparlamaya 

çalışmıştır. Öğretmen ses tonunu genelde aynı şekilde kullanmakta, sadece kızarken ve 

uzun aralıklarla ses tonunu değiştirmiştir. Gözlemlenen bu derste de öğretmenin duruşu, 

bakışı, jest ve mimikleri öğrenciler tarafından anlamlandırılmış, sözsüz iletişim 

açısından diyalog kurulmuştur. 

Derslerin kırk dakika, yani bir ders saati olmasından yakınan öğretmen zamanı 

etkili kullanmamıştır.  

Sonuç olarak, sınıf yönetimi içerisindeki hiçbir değişken için ders süresi mazeret 

değildir. Önemli olan dersin planlı ve amaca uygun bir şekilde işlenmesidir. Planlı bir 

ders, öğretmenin dersi işlevsel geçirmesini sağlayacaktır. Bunun yanında  Öğretmen 

kendi günlük ve yıllık planına uygun olarak ders işlemektedir. Ancak planlarda da aynı 

eksiklikler söz konusudur.  

7.7. 6/C Sınıfı Üçüncü Dersin Tanımı 

Zil çalınca öğretmen sınıfın kapısını açtı. Sınıfa hemen girmedi. Kapıda 

öğretmen arkadaşıyla konuştu. Bu arada sınıftan çok gürültü gelmeye başladı. Öğretmen 

sınıfa girdi. Öğrenciler ayağa kalktı. Öğretmen iyi dersler diledi. Çantasını masanın 

üzerine bıraktı. Hemen derse geçti. “Bugün afiş tasarımı yapacağız. Evet çocuklar 

tasarım nedir?” diye sordu. Öğrencilerden üç tanesi parmak kaldırdı. Öğretmen sırayla 

söz verdi. Öğretmen öğrencilerin tanımlarını aldıktan sonra kendisi tasarımın tanımını 

yaptı ve yapılacak olan afiş tasarımı konusunun savurganlık olduğunu söyledi. Nelerin 

savurganlığının yapıldığını sordu. Öğrencilerden cevap aldı. Daha sonra herkesin 

savurganlıkla ilgili resim yapmasını söyledi. Öğrenciler uygulamaya geçtiği esnada sınıf 
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defterini imzaladı. Yine sıralar arasında dolaşarak öğrencilerin çalışmalarındaki 

eksiklikleri yanlışları değerlendirdi. Öğrencilere çalışmalarında yardım etti. Sınıfta 

oluşan gürültülere karşı öğrencilere esprili bir şekilde kelimelerin savurganlığını 

yaptıklarını söyledi. Bu sırada kendisine cevap veren öğrenciye de sınıfta oluşan 

gürültüyü, derse zamanında başlanmamasını, çalışmaların tamamlanmamış olmasını not 

verirken dikkate aldığını söyledi. 

Bu arada sakız çiğneyen bir kız öğrenciyi fark etti. Kaşlarını havaya kaldırarak 

ve ters ters bakarak sakızı ağzından çıkarmasını rica etti. Ders esnasında gelecek hafta 

not vereceğini belirterek herkesin yarım kalan resimlerini tamamlamasını istedi. Bu 

notları kış resmi, su taşıyanlar ve afiş tasarımı çalışmalarından vereceğini söyledi.  

Öğretmen bu derste sürekli olarak öğrencileri uyarmak durumunda kaldı. Sıralar 

arasında dolaştıktan sonra masasına oturdu, çalışmasını bitirenlerin çalışmalarını, 

kendisine göstermek üzere masasına getirmelerini istedi. Öğrencilerin bazıları 

resimlerini getirerek gösterdiler. 

Öğretmen sınıfın havasız olduğunu sıraların düzensiz olduğunu söyleyerek 

teneffüste düzeltmelerini istedi. Bu sırada sınıfta uğultular vardı. Öğrencilerin gözü 

duvarda asılı olan saatteydi. Öğretmen toparlanmalarını söyledi. Zil çaldı. Öğretmen 

sınıftan ayrıldı. 

7.8. 6/C Sınıfı Üçüncü Ders Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 31.03.2005 

Saat   : 12:15 – 12:55 

Sınıf   : 6/C 

Ders   : Resim-İş 

Konu   : Afiş tasarımı 

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 

G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 
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 Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 

 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 

 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  

 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir. 

 Saat 12:15 

 Ders zili çaldı 

 Kayıt Başlangıcı 

 X. – Gene mi kayıt yapacaksınız? 

 G. – Evet. 

 Öğretmen sınıfın kapısını açtı ancak sınıfa hemen girmedi. Kapıda öğretmen 

arkadaşıyla konuşuyordu. 
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● Ö. – Tamam sessiz olun geldim. 

 X. – Çıkışta bahçede… 

 X. – Sen yoksun. 

 X. – Kaç kişi olduk? 

 X. – Altı. 

 X. – Ben kaleci olurum. 

 X. – İyi tamam sende gel. 

 X. – Öbür sınıftan var mı? 

 X. – Var. 

 X. – Ya öğretmenim saçımı çekip duruyor ya! 

 G. – Çocuklar öğretmeniniz kapıda. Lütfen sessiz bir şekilde bekleyin 

öğretmeninizi. 

 Saat 12:19 

 Ö. – İyi dersler. 

 X. – Sağ ol. 

 Ö. – Oturun. 

► Ö. – Evet bugün afiş tasarımı yapacağız. Tasarım nedir çocuklar? 

 Ö. – Başka parmak kaldıran yok mu? 

 Ö. – Tayfur! 

 X. – Şey… 

● Ö. – Otur yerine sessiz ol artık. 

 Ö. – Özlem. 
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 X. – Mesela duvarlara asılan reklam kağıtları. 

► Ö. – Evet afiş o ama. Ben tasarımı soruyorum. 

 Ö. – Fatmanur. 

 X. – Kafamızda tasarladığımız şeyleri kağıda dökmek. 

₪ Ö. – Evet çok doğru. 

 Ö. – Evet Ramazan. 

 X. – Hocam bende aynısını söyliycektim. 

► Ö. – Tamam o zaman. Çocuklar günlük hayatımızda her yerde tasarımı 

kullanıyoruz. Moda tasarımı, afiş tasarımı, grafik tasarım, web sayfası tasarımı. 

 X. – Internet mi? 

 Ö. – Evet Internet’teki sayfa tasarımları. 

 Ö. – O halde tasarım bir alandaki ürünün özgün bir şekilde düşünülüp kağıda 

dökülmesidir. 

 X. – Özgün ne demek? 

► Ö. – Tamamen kendisine ait olan başkasına benzemeyen bir ürün ortaya 

koymak. 

 X. – İcat mı? 

► Ö. – Çocuklar icat var olmayan bir şeyi yapmaktır. Özgünlükse var olan bir şeyi 

kendine göre yorumlamaktır. 

 Saat 12:25 

► Ö. – Bugünkü yapacağımız afiş tasarımının konusu savurganlık. Evet nelerin 

savurganlığını yapıyoruz? 

 Ö. – Evet, oğlum. 
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 X. – Suyun. 

 Ö. – Evet suyun savurganlığını yaparız. 

 Ö. – Evet kızım. 

 X. – Elektrik. 

► Ö. – Elektriğin savurganlığını yapıyoruz. Elektriğin suyun nasıl savurganlığını 

yapıyoruz? 

 Ö. – Hande. 

 X. – Dişimizi fırçalarken suyu açık bırakıyoruz. Odadan çıkarken elektriği 

kapatmıyoruz. Televizyon seyrederken uyuyoruz televizyon açık kalıyor. 

● Ö. – Oğlum parmak kaldırarak. 

 X. – Kağıt. 

Ö. – Kağıt tüketiminde dikkatli olmadığımızı ve atılan her kağıdın kesilen bir dal 

olduğunu aklımıza kazıyalım. 

 Ö. – Evet Büşra! 

 X. – Yemek mesela öğretmenim. 

 Ö. – Evet çöpe atılan her yemek bir savurganlıktır. Yemek atıkları, fazla pişen 

yemekler. 

 X. – Para savurganlığı. 

 Ö. – Evet fazla harcanan para, gereksiz yere boş yere harcamamız. Veyahut olan 

bir eşyamızın yerine yeni bir eşya aldığımız zaman savurganlığa giriyordu. 

 Saat 12:27 

₪ Ö. – Şimdi herkes savurganlıkla ilgili resim defterine…. Oğlum, Hasan…. 

Resim yapsın ben herkesinkini bir göreyim. 

□ Ö. – Sınıf başkanı, kaç kişi yok? 
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 X. – Hüseyin…, Zeynep…, Mehmet… 

 Ö. – Üç kişi mi. 

 X. – Evet hocam. 

 X. – Ya oğlum ne çiziyon. 

 X. – Sen kendi resmine baksana ya. 

● Ö. – Oğlum otur yerine. 

 X. – Öğretmenim ben sadece karton getirdim. Resim defterimi getirmedim. 

□ Ö. – Resim defterinizin her zaman yanınızda olması lazım. Kartonu ekstradan 

getirmeniz gerektiği için söyledim. Arkadaşınıza bir sayfa verin. 

 X. – Ben veririm hocam. 

 Ö. – Bak arkadaşın verecek. Git al çalışmana başla. 

₪ Ö. – Bu resimlerinizi biraz hızlı yapın. Asıl resimlerinizi kartona yapacaksınız. 

(Gürültü ve uğultular). 

● Ö. – Kesin artık gürültüyü sizde kelimelerin savurganlığı yapıyorsunuz. 

(Gülüşmeler). 

 X. – Onu her zaman yaparız biz. 

□ Ö. – Doğru bir şey mi? 

 Ö. – Derse zamanında başlamadığınızdan,zamanında bitirmediğinizden, 

sınıfta öğretmen yokmuş gibi davrandığınızdan dolayı, iş çıkmıyor. Not verirken bunları 

baz alırım. 

● Ö. – Kızım eğer bir şey yiyorsan, teneffüste ye. Sakız çiğniyorsan lütfen çıkar o 

sakızı (Kaşlarını havaya kaldırarak ve ters ters bakarak). 
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 Ö. – 6/C sınıfı… hadi yavrum. Sizi susun diye uyardığım zaman söylediğiniz 

şey nedir biliyor musunuz? “Bir şey söyledim” Benim de bir şey söyleyebilmem için 

sınıfın sessiz olması gerekiyor. 

 Ö. – Önümüzdeki hafta not vereceğim. Herkes yarım kalan resmi varsa 

tamamlasın. 

 X. – Baştan itibaren mi bakacaksınız öğretmenim. 

₪ Ö. – Kış resmi, su taşıyanlar ve afiş tasarımından not alacaksınız. Önümüzdeki 

hafta bu çalışmalar bitmiş olacak. Dersin son yirmi dakikası haftaya notlarınızı 

alacaksınız. 

 Ö. – Ben sınıfı şöyle bir dolaşıp kimler çalışıyor kimler bitirmiş bi göreyim. 

Bitirenlerden onayladıklarım kartona çizmeye başlayabilirler. 

 X. – Olmuş mu? 

₪ Ö. – Olmuş ama sen afişten çok resim gibi yapmışsın. 

 Ö. – Dinle beni dinle….. 

► Ö. – Çocuklar afişte daha az şeyle çok şey anlatmanız gerekiyor. Ayrıca slogan 

şeklinde bir cümle yada yazı kullanabilirsiniz.Ama resmin büyük bir bölümünü 

yazılarla doldurmayın tabi… 

 Saat 12:33 

₪ Ö. – Sadece şu bölümü büyük bir şekilde kartona geçirebilirsin…. Hemen 

başla… 

 X. – Tamam şuraya dimi? 

 Ö. – Evet. 

● Ö. – Yavrum, biraz sonra oraya geleceğim bu seferde bu sıradan mı ses gelsin… 

Arkamı döndüğüm an sınıftan gürültü eksik olmuyor. 

 X. – Hocam daha bitmedi. Şuraları çizecektim de. 
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₪ Ö. – Yo tamam. Oralarını kartona geçirdiğin zaman ayrıntılı çalışırsın. 

 X. – Başlayalım mı? 

 Ö. – Başla başla! 

 Ö. – Çocuklar o kadar konuştuk dersin başında genede hepiniz akan bir su ve 

ampulden başka bir şey çizmiyorsunuz. 

 X. – Ben yaptım, yemek artığı çöpün dışına taşmış. 

₪ Ö. – Bakim. Tamam. Bakın arkadaşınız farklı düşünmüş. Göster sınıfa. 

 X. – Ooo… 

 X. – Nasıl yaptın? 

 X. – Öğretmenim ya kavga ediyorlar. 

● Ö. – Oğlum. Derste olduğumuzu unuttunuz mu? Neyi paylaşamıyorsunuz? 

 X. – Hocam benimkinin aynısını yapıyo ya… 

 Ö. – Şikayet yok. Tamam artık. 

 Saat 12:36 

 Öğretmen sıraların arasında dolaştı ve masasına oturdu. 

 Saat 12:37 

₪ Ö. – Çoğunuz bitirmişsiniz. Bitirenler fon kartonuna çizmeye başlasın. Hatta fon 

kartonuna çizip sessizce bekleyenler bile var. 

 Ö. – Di mi Erdal? (Kızarak). 

 X. – Evet hocam. 

► Ö. – Fon kartonuna çizmiş olanlarda boyamaya geçebilirler ancak boyarken. Fon 

kartonunun rengine uygun bir şekilde boyamaya özen gösterin. Fon kartonu ile uyumlu 

renkler kullanın. 
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 X. – Ben ne renk boyaya bilirim? 

₪ Ö. – Kırmızı olabilir. Yazıyı nereye düşündün. 

 X. – Şu boş yere. 

 Ö. – Oğlum arkadaşınızı duyamıyorum gürültüden. Kızlaaar… lütfen. 

 Ö. – Yazıyı yukarıya alabilirsin. 

 X. – Oldu mu hocam? 

 X. – Ben kartona geçirdim. 

● Ö. – Çocuklar, başıma toplanmayın. Ben dolaşıp bakacam hepinizin çalışmasına. 

 X. – Hocam Abdullah kitabın aynısından yapıyor. 

 Ö. – Kaldır bakim Abdullah. 

 Ö. – Oğlum bu senin hayal gücünü kısıtlar…sessizlik lütfen….bunun sana hiçbir 

yararı olmaz.Şimdi kaldır bakalım o kitabı… 

₪ Ö. – Bak bunu biraz koyulaştır.  

 X. – Hangi renk yapiim? 

 Ö. – Üzerinden kahverengi boyarsan koyulaşır. Şu kontur çizgilerini de yok et. 

 X. – Ben de boyamaya geçebilir miyim? 

 Ö. – Tabi… tabi… 

₪ Ö. – Bak şuraları çok güzel gidiyor bozma. Aynı şekilde devam et. Aferin! 

 Saat 12:42 

● Ö. – Oğlum kağıdın hala boş. Konuşarak aklına bir şey gelmez. O defterine 

bakıcam yeniden. 

 X. – Aklıma gelmiyor ki hiç. 
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 X. – Ya yap bi şey. 

► Ö. – Bak perspektife dikkat et. Bunlar daha büyük olacak. 

 X. – Bana sen çizsene. Ortağım sadece şurayı çiz. 

 X. – Öğretmen görmez. 

 X. – Ver… 

 X. – Öğretmenim ben bitirdim. 

₪ Ö. – Aferin. Bakın çocuklar demek ki çalışmalarınız derste 

tamamlanabiliyormuş. Bitirenler nasıl bitiriyor. Kime söylüyorum ben Tayfur, Gökhan! 

 X. – Bi şey aldım da hocam.  

 Öğretmen masasına doğru giderek, 

 Ö. – Bitirenler çalışmasını getirsin, dedi ve masasına oturdu. 

□ Ö. – Ses kayıt cihazı çalışıyor hala değil mi? 

 G. – Tabi, tabi çalışıyor. 

□ Ö. – Okulun en yaramaz sınıflarından birisi bu sınıf. (Sessiz bir şekilde, 

gözlemciye dönerek). 

 Ö. – Keşke diğer şubelerden birine gelseydin. 

 G. – Problem değil. 

₪ Ö. – Tamam ama şuraları biraz daha koyu boya ki buradaki el ortaya çıksın. 

● Ö. – Tayfur, Gökhan. Artık öğretmeniniz bile isminizi ezberledi. Hiç misafir var 

mı diye düşünmüyorsunuz. 

 X. – Öğretmenim olmuş mu? 

 G. – Öğretmenine gösterirsen daha iyi olur. 

□ Ö. – Fark etmez. Siz de bakabilirsiniz. 
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 G. – İsmin neydi? 

 X. – Dilara. 

 G. – Bak Dilara, ön planla arka plan birbirinden ayırt edilmiyor. Bunun için 

kullandığın renklere dikkat etmelisin. 

● Ö. – Yavrum konuşma artık ya konuşma (Bağırarak). 

 G. – Arka planı yada ön planı, ikisinden birini koyulaştırarak birbirinden ayırt 

edebilirsin. 

₪ Ö. – Evet öğretmenim söylediklerini yaparsan çalışmanı baya düzeltmiş 

olacaksın…evet çok güzel devam et... 

 X. – Tamam düzeltirim, teşekkür ederim. 

 Saat 12:47 

 Öğretmen kaleminin arkasıyla masaya vurarak, 

● Ö. – Tekrar söylüyorum bu çalışmaları bitirmeyenler haftaya dersin ilk yirmi 

dakikasında bitirmiş olacaklar. Son yirmi dakikasında not verecem. Bazılarınız hala 

aynı şekilde devam ediyorlar ama haftaya yine böyle olacaklar mı bilmem. Ben sadece 

çalışmalarınızdan değil sınıf içindeki davranışlarınızdan da not veriyorum. Bunu 

defalarca söylettiniz. 

 X. – Hocam bi bakar mısınız? 

 Ö. – Getir. 

 X. – Bi dakka hocam. 

₪ Ö. – Evet. Tamam ama yazı slogan  biçiminde olmamış! Değiştirsen daha iyi 

olur. 

 X. – Öğretmenim yazıyı yazarken cetvel kullanabilir miyiz? 

 Ö. – Kullanabilirsiniz ama sadece yazıda. 



 

 

118 

 X. – Öğretmenim şurayı boyar mısınız? 

₪ Ö. – Çocuklar ben yaparsam nasıl öğreneceksiniz. 

 X. – Tamam hangi renkleri kullanayım? 

₪ Ö. – Alt kısmını turuncu yap ki şu mavi yer biraz ortaya çıksın. Zıt renkler 

kullan. Mavinin üzerine… şu kısma… Çocuğum…sessiz ol…şu kısımda biraz lacivert 

kullan. Bak buraya ışık geliyo. Açık sarı veya beyaz evet evet beyaz kullanabilirsin. 

 X. – Tamam hocam. Onları yapınca biter mi? 

 Ö. – Evet tamamlamışsın zaten. 

 Saat 12:50 

 Ö. – Yap tamamla. Arkadaşlarına gösterelim. 

 X. – Hocam. Ayşegül saat yapmış. Savurganlıkla ne alakası var. 

 X. – Öğretmenim zaman israfı ile ilgili yapıyodum ondan. 

□ Ö. – Sanırım cevabını aldın. 

 Ö. – Yavrum sınıf çok havasız kaldı şu pencereyi biraz açın. 

 X. – Burayı mı hocam? 

 Ö. – Hayır diğerini. 

 X. – Top oynuyorlar dışarıda. 

□ Ö. – Tamam oğlum kapat orayı kapat. Size de bir şey söylenmiyor. Ben bu 

pencereyi açarım. Bak hala konuşuyor ya… kapat dedim sana… 

 Ö. – Tenefüste sınıfı iyice havalandırın. Şu sıralarınızı da düzeltin. Aslan yattığı 

yerden belli olur. 

 X. – Cim bom oğlum cim bom. 

 X. – Aslan değil hocam kara kartal. 
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● Ö. – Tamam tamam, her neyse… 

 Ö. – Evet çocuklar. Yavaş yavaş toparlanın zil çalmak üzere 

 X. – 5, 4, 3, 2, 1, 0 

 X. – Heee, çalmadı. 

 Ö. – Gözünüz saatte. 

 Saat 12:55 

 Zil çaldı 

 Ö. – Çıkabilirsiniz, iyi dersler. 

 X. – Sağ ol. 

Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 8 20 

Yönetsel 10 25 

Süreç İçinde İletişimsel 14 35 

İşlevsiz 4 10 

Toplam 36 90 

 

7.9. 6/C Sınıfı Üçüncü Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

 Öğretmen ders zili çaldıktan sonra kapıda öğretmen arkadaşıyla konuşmaya 

devam etmiş, sınıf yönetiminin en stratejik öğelerinden biri olan ders süresini etkin 

kullanma konusunda boşa vakit harcamıştır. Öğretmenin bu davranışı bize sorunun 

verilen zamanın ne kadar yetersiz olduğundan değil, sahip olduğumuz bu zaman içinde 
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neler yaptığımızdan kaynaklandığının altını çizmektedir. Öğretmenin hemen derse 

geçmesi doğru hedefe ulaşmasını engellemiştir.  

 Öğrenciler ile empatik bir iletişim örüntüsü oluşturamamış olan öğretmen, 

sınıfta öğrencilerini bireysel olarak da tanıyamamıştır. Öğretmen, öğrencilerinin 

başarılarını sık sık olumlu dönütler halinde sunamadığı için öğrencilerin derse olan 

ilgileri düşmüştür. Yine öğretmenin sınıfta yönlendiren olmak yerine yönetici olması 

öğrencilerle iletişiminde zorluklar yaratmış, sınıf içi etkiletişimde öğrenciye sürekli 

kızarak ve yapılan çalışmada uygulamaya ağırlık vererek olumsuz bir tutum 

yansıtmıştır.  

 Öğretim sürecinde teknolojik araç – gereçlerden faydalanmamış, görsel sanatlar 

dersini görsel olmayan bir şekilde işlemiş, ne kadar çok duyu organına hitap ediliyorsa 

iletinin o kadar kolay algılandığı gerçeği göz ardı edilmiştir. Çeşitli materyallerin 

geliştirilmemiş olmasıyla beraber adeta kalıplaşmış olan anlatım, soru – cevap ve 

uygulama yöntemlerinden başka bir yöntem kullanılmamıştır.   

 Pedagojik formasyon derslerini de alarak eğitim fakültesinden mezun olmuş olan 

öğretmen, öğrenme ve öğretmenin anahtarı olan motivasyon açsından da eksiklik 

göstermiştir. Öğretmen başarı ve gayret üzerine odaklanmaktansa sürekli aynı şekilde 

işleyiş gösteren resim derslerine karşı ilgisiz olan öğrencileri uyarmakla zaman 

kaybetmiştir. Ayrıca konular zevkli hale getirilmediği için sınıfta öğretmende, konuda 

öğrenci tarafından değerini kaybetmiştir.  

 Yaratıcılığın ve özgür bir öğrenme ortamının sağlanması gereken resim dersinde 

kısır döngü oluşmuş, konu her ne olursa olsun öğrencilerin dikkatlerini çekmediği için; 

öğrencilerin sürekli olarak aynı davranışları gösterdiği saptanmıştır.  
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 8. 7/A Sınıfı Gözlem Dökümü ve Yorumu 

8.1. 7/A Sınıfı Birinci Dersin Tanımı 

Zil çaldı. Öğretmen sınıfa girdi. Sınıfta fazlasıyla gürültü vardı. Öğretmen 

ortadaki sıranın önüne gelerek “7/A! sınıfa öğretmen girdiğinin farkında değilsiniz 

herhalde” dedikten sonra bir süre öğrencilerin toparlanmasını bekledi. Bu arada 

öğrencilerden bir kaçı öğretmenin söylediklerini duymadı. Öğretmen  aynı cümleleri 

tekrar ettikten sonra iyi  dersler dedi. Öğrenciler de “sağ ol” diyerek karşılık verdi. 

Sonra öğretmen   masasına geçti. Sınıf defterini imzalamadan önce sınıf başkanına 

gelmeyenleri sordu. Sınıf başkanı gelmeyenleri belirttikten sonra öğretmen defteri ve 

yoklama fişini imzaladı. Daha sonra öğretmen masasından kalkarak öğrencilere 

röprodüksiyonun ne demek olduğunu sordu. Bu sırada tahtaya birkaç tane  sulu boya 

çalışmalarından örnekler astı. Arkasını döndükten sonra bir kız öğrenciye söz hakkı 

verdi. Öğrenci bir ressamın resminin fotokopisi olduğunu söyledi. Sınıftan başka 

parmak kaldıran olmadı. Öğretmen röprodüksiyonun tanımını yaptı. Tahtaya astığı 

çalışmalarda ortak özelliklerin neler olduğunu sordu. Öğrenciler öğretmenin sorularını 

cevaplandırdı. Öğretmen bu sırada parmak kaldırmadan konuşmamaları gerektiğini 

söyledi.  

Öğretmen tahtada asılı olan çalışmaların İlham Enverov’a ait olduğunu ve bu 

kişinin Selçuk Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştığını söyledi. “Şimdi 

herkes dikkatli bir şekilde resmi incelesin” dedi. Bir iki dakika sonra resimleri ters 

çevirerek herkesin aklında kalanları çizmesini istedi. Malzemesi olmayanların ise  pastel 

boya yada kara kalem ile çalışabileceklerini ekledi. Öğrenciler de bu arada uğultular 

başladı. Birbirlerinden malzeme isteyenler sınıftaki kovadan su dolduranlar ve 

çalışmaya başlayanlar vardı. Öğretmen sıraların arasında dolaşarak sulu boyasını 

getirmemiş olanlara isim vermeden, sınıfın geneline hitap ederek kızdı. Kızarken 

gözlerini sırasıyla malzemelerini getirmeyen öğrenciler üzerinde gezdirdi.  Öğrenciler 

uygulamaya geçtikten sonra, öğretmen öğrencilerle bire bir ilgilenerek bilgi aktarımında 

bulundu. 

Öğretmen her sıradan bir öğrenci çalışması üzerinde örnek çalışma yapmak 

üzere o gruptaki öğrencileri çalışma yapacağı öğrenci masasına çağırdı ve gösterimde 

bulunarak tekniği anlattı. Aynı çalışmayı orta sırada ve kapıya yakın olan sırada örnek 
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üzerinde tekrarladı. Öğrencilerin başına toplanmasıyla oluşan gürültüden rahatsız olan 

öğretmen sık sık kızarak sınıfı susturmaya çalıştı. Ancak öğretmenin çabaları işe 

yaramıyor, öğrencilerin arasından  sesi arka sıradaki öğrencilere zor duyuluyordu.  

Öğrenciler sürekli olarak öğretmenden kendi çalışmaları üzerinde örnek 

göstermesini istiyorlardı. Öğretmen uygulamalı gösterimini bitirdikten sonra yine sıralar 

arasında dolaşmaya başladı. Bu sırada soru soran öğrencilerin sorularını da cevaplamayı 

ihmal etmedi. Öğretmen bir süre masasında oturdu, yanına gelip resimlerini gösteren 

öğrencilere dönüt ve düzeltmelerde bulundu. Sonra öğrencilerden çalışmalarını 

toparlamalarını isteyerek aynı zamanda da sınıfı temiz tutmaları konusunda da 

açıklamalar yaptı. Nöbetçi öğrencilerden sınıftaki kovaları götürmelerini istedi.  

Son olarak resimlerini tamamlayan öğrencileri tahtaya çıkartarak çalışmalarını 

göstermelerini istedi. Tahtaya yapıştırdığı resimlerin düz tarafını çevirerek sınıftaki 

öğrencilerden arkadaşlarının çalışmalarıyla, tahtadaki örnek resimlerin benzeyip 

benzemediklerini sordu. Öğrenciler fikirlerini beyan ederlerken öğretmen de öğrencileri 

cesaretlendiren ve motive eden ifadeler dile getirdi. Çalışmaların eleştirisi yapıldıktan 

sonra öğrencilere teşekkür ederek yerlerine oturmalarını istedi. Bu sırada zil çaldı. 

Öğretmen “çocuklar herkes sırasını silsin, etrafını temizlesin, dikkatlice malzemelerini 

toplasın” dedi ve öğretmen masasının üzerindeki dosyasını ve çantasını alarak sınıftan 

ayrıldı. 

8.2. 7/A Sınıfı Birinci Ders Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 17.03.2005 

Saat   : 13:05 – 13:45 

Sınıf   : 7/A 

Ders   : Resim-İş 

Konu   : Röprodüksiyon çalışması  

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 
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G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 

 Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 

 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 

 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  

 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir. 

Saat 13:05 

Zil çaldı 

● Ö. – 7/A sınıfı, öğretmenin sınıfa girdiğinin farkında değilsiniz herhalde! 

X. – Ayağa kalksana! 

Ö. –  7/A sınıfı öğretmenin geldiğini fark etmediniz herhalde dedim.  

Ö. – İyi dersler. 

X. – Sağ ol. 
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□ Ö. – Sınıf başkanı gelmeyenler ? 

X. – İki kişi hocam … 

Ö. – Tamam (öğretmen yoklama fişini ve defteri imzaladı,sınıfa döndü) 

► Ö. – Çocuklar bugünkü konumuz röprodüksiyon inceleme  

Ö. – Nedir çocuklar röprodüksiyon? 

X. – Neymiş? 

X. – Röprosyon mu ne öyle bir şey… 

X. – Şşşt, şşşt. Direksiyon, direksiyon  

Ö. – Oğluum! 

Ö. – Çocuklar tekrar ediyorum röprodüksiyon… 

Bu sırada öğretmen masasına giderek masasının üzerinden sulu boya örnekleri 

alıp tahtaya astı. 

Ö. – Söyle bakalım Tülay  

X. – Bir ressamın resminin fotokopisi 

₪ Ö. – Evet güzel, başka … 

► Ö. – Çocuklar röprodüksiyona biz tıpkı basım diyoruz….bu bir baskı, bir 

fotokopi veya kopya olarak çalışılmış bir eser olabilir… 

Saat 13:10 

● Ö. – Evet dinle oğlum dinle.  

Ö. – Evet herkes tahtaya bakıyor, oğluum herkes buraya bakıyor. 

► Ö. – Çocuklar sizce bu çalışmaların ortak özellikleri nelerdir? 

Ö. – Söyle Eren 
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X. – Hepsi sulu boyayla yapılmış  

Ö. – Evet, başka! 

Ö. – Evet Fatih  

X. – Hocam en çok sarıyla kırmızı renk var  

X. – Hepsi manzara anlatıyor 

 Ö. – Yavrum parmak kaldırmadan konuşma. Evet, Gülizar  hepsinin manzara 

resminin olduğunu söyledi başka yok mu çocuklar…? 

□ Ö. – Şöyle arka sıralardan. Arkadakiler öğretmen beni kaldırmasın diye 

saklanmayın ben buradan herkesi görüyorum.  

► Ö. – Söyle Emirhan ne gibi özellikler var? 

X. – Hepsini söylediler hocam zaten 

Ö. – Peki dinle o zaman  

Saat 13:12 

► Ö. – Bu çalışmalar İlham Enverov’a aittir. İlham Bey Selçuk Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır ve aynı zamanda da resim 

yapmaya devam ediyor… daha çok sulu boya çalışmaları var …Azeri kökenli bir 

sanatçı. Tabi yağlı boya çalışmaları da var. 

Ö. –  Evet dinliyor muyuz? Şimdi herkes dikkatli bir şekilde resimleri incelesin  

neler var, fırçayı nasıl kullanmış …hangi renkler ağırlıkta bir bakın bakalım… 

X. – Görünmüyor, parlıyor hocam  

□ Ö. – Şimdi nasıl?  

X. – Tamam. 

Ö. – Ayağa kalkmana gerek yok! 

X. – Hocam görünmüyor 
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□ Ö. – Tahtaya bakmıyorsun ki! 

Ö. –  Herkes iyice baksın! 

X. – Yakından bakabilir miyim? 

Ö. – Çocuklar yakından bakmanıza gerek yok. Şimdi herkes yakından bakmak 

ister …kalabalık olur … hiç kimse göremez bu sefer  

Ö. – Bazılarınız iyice incelemiş her halde başka şeylerle uğraşıyor  

X. – Hocam sulu boya yapacaz dimi? 

X. – Hocam ben pastel getirdim  

₪ Ö. – Tamam sen pastel boyayla devam edersin  

Saat 13:18 

Ö. –  Şimdi ben resimleri ters çevireceğim. Herkes aklında kalanları yapacak 

anlaşıldı mı? 

X. – Tamam hocam. 

X. – Hocam, kafamızdan mı yapacağız? 

● Ö. – Offf…ne söylüyorum ben yavrum . Tahtada gördüğün resimden aklında 

kalanları yapacaksın. 

Ö. – Çocuklar malzemesi olmayanlar pastel boya veya kara kalemle 

yapabilirler… 

X. – Hocam benim sulu boyam kardeşimdeydi alabilir miyim? 

□ Ö. – Yavrum teneffüste niye almadın. Hadi çabuk al. 

X. – Sağ olun hocam! 

X. – Hocam fırçamı alıyor! 

Ö. – Senin fırçan yok mu? 
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X. – Var da ince uçlu. 

Ö. – Şimdilik kendi fırçanla yap.daha sonra kendi imkanın olursa kalın fırça 

al.(öğretmen masasına oturdu) 

□ Ö. – Bu ögencinin durumu pek müsait değil de babası kapıcı bu yüzden biraz da 

dikkat çekmeye çalışıyor çok yaramaz . Bu okulda çevredeki oturanlar ve … 

X. – Hocam olmuş mu? 

₪ Ö. – Kurşun kalem kullanmayın. Yok illa kullanacam diyorsanız da fazla 

bastırmayın çocuklar. Bakın altından görünüyor . 

□ Ö. – Ne diyordum. İşte bu apartmanlardaki kapıcı çocukları var biraz problemli 

oluyor tabi…. 

G. – Hıı hıı evet… 

X. – Hocam çok akıyor bu, ne yapacam?  

₪ Ö. – Çocuklar fazla su kullanırsanız çok dağılır. Bazı yerlerde suyu bol kullanın 

bazı yerlerde az. 

Ö. – Önce kağıdınızı ıslatın … 

Saat 13:22 

Ö. – Bu sıra buraya gelsin bakalım  

► Ö. – Yavrum. Boyan, fırçan, suyunu ver bakalım … 

X. – İşte hocam ! 

X. – Hocam bana yapın…  

X. – Şanslısın valla! 

● Ö. – Tamam!İzle beni.   
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► Ö. – Önce kağıdımı ıslattım.arka plandan boyamaya başlıyorum…bakın bakın 

nasıl dağıldı…ve çocuklar önce açık ton kullanıyorum sonra koyulaştıracağım. Sulu 

boya da hatayı düzeltmek zor. 

X. – Hemen değişti resim  

X. – Sihirli annemdeki gibi… 

₪ Ö. – Tamam dinle beni. Bakın sizde yapabilirsiniz,  gördünüz mü?... Şurayı 

biraz koyulaştıralım kırmızıyla maviyi karıştırıyorum… mor… koyu yerlere de mor 

sürebilirim. 

X. – Az kenara çekil göremiyorum. 

X. – Ne iteliyorsun be! 

● Ö. – Çocuklar, tamam. Diğer sıradakiler kesin ama şu gürültüyü. 

Ö. – Sen devam et. Sizlerde gördünüz dikkat edin guaj boya gibi yapmayın. Sulu 

ve şeffaf olacak. 

Ö. – Çekil bakalım. Herkes sırasına, herkes sırasına. 

Ö. – Yavrum, çekil şöyle kenara. Orta sıra buraya gel. Sadece bu sırdakiler 

gelsin. 

Ö. – Daha kalın fırçan var mı? 

X. – Yok hocam. 

X. – Bende var. 

Ö. – Tamam, gerek yok. 

X. – Alın, hocam. 

₪ Ö. – Bak guaj boya gibi boyamışsın daha fazla su kullanacaksın… şu suyunu da 

az sonra değiştir… örtücü kapatıcı olmayacak şeffaf olacak… 

Ö. – İzleyin burayı. 
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Ö. – Bakın nasıl dağılıyor boya. 

Saat 13:26 

● Ö. – Çocuklar başıma toplanmayın, biraz açılın ve sessizce izleyin.  

Ö. – Bak sarılar, biraz turuncu… burası ışık almıyor… koyu yerlere kırmızı … 

bu yeryüzüyle gökyüzünü ayırmak için gökyüzü daha açık olacak. 

X. – Hocam mavi yapsaydık. 

Ö. – Ama çocuklar tahtadaki resimde nasıldı? Çoğunlukla sıcak renkler 

kullanılmıştı. Gökyüzü ne renkti? 

X. – Sarı mıydı da? 

Ö. – Evet sarıydı. 

X. – Hocam tıpa tıp aynısı mı olacak? 

₪ Ö. – Elinizden geldiği kadar… 

(Uğultular ve gürültü iyice arttı.) 

X. – Hocam tıpa tıp basım olsaymış adı. 

 Ö. – Evet. İşte bak ordan aklınıza gelsin. Unutmayın.  

● Ö. – Yavrum, 7/A sessiz ol artık. Hangi sıraya gitsem öbür sıradan ses geliyor. 

Biraz saygılı olun. Lütfen! 

X. – Biraz saygılı ol Kemal! 

X. – Sen kendine bak. 

● Ö. – Siz böyle devam edin. Duymuyorum sanmayın… ama bütün bunları 

değerlendireceğimi de unutmayın.  

X. – Anaaa... yandık. 

Saat 13:29 
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Ö. – Çekilin şöyle. Ortalıkta gezme artık. 

X. – Hocam su dolduruyorum. 

□ Ö. – Bak onların hepsini birden taşıyamazsın. Kızım yardım eder misin 

arkadaşına. 

Ö. – Bu sıra yanıma gelsin, beni izlesin. Arkadakiler, gel buraya… öne doğru 

yaklaş… 

Ö. – Bakın kurşun kalemi çok bastırmayın dedim. Gerek bile yok. Silgini ver 

bakalım. 

X. – Ama hocam ben orayı ıslattım. 

□ Ö. – Neyse silmeyelim o zaman. 

► Ö. – Önce arka plan yapıyorum. Yavaş yavaş ön plana doğru geleceğim. Su… 

suyla iyice ıslattım fırçamı… çocuklar fırçalarınızı sık sık temizleyin. Boyamı 

alıyorum… 

X. – Hocam boyalar hep çatlıyor. 

□ Ö. – Evet maalesef. Kullanmadan önce birkaç damla suyla ıslatın. Çok iyi 

boyalar var ama çok pahalı. Bunlar sizin ihtiyacınızı karşılar. 

Ö. – Önce açık rengi sürdüm… 

X. – Hocam ben o resmi yapmıyorum. Ben en baştakini yapıyorum. Gökyüzü 

koyu orda… 

► Ö. – Tamam. Gökyüzü veya başka yer açıkta olsa koyu da olsa önce en açığı 

sonra yavaş yavaş koyuları sürüyorum. Bak … şimdi en koyuyu süreceğim… En 

koyusu ne olur bunun? 

X. – Siyahla karıştıracaz. 

Ö. – Evet. Yada lacivertle… 

● Ö. – Oğlum, kızım, sessiz ol artık. 
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Saat 13:33 

Ö. – Peki açık sarıyı nasıl elde edeceğiz? 

X. – Beyazla karıştırıcaz. 

► Ö. – Çocuklar sulu boyada beyaz yerine su kullanın… açılın şöyle… herkes, 

çocuklar, herkes beni dinlesin… sulu boyada beyaz kullanmıyoruz. Onun yerine su 

kullanıyoruz. Ayrıca resimlerinizin her yerini boyamayın. Beyaz yerler kalabilir. Çok 

ışık alan yerleri, açık yerleri boyamayın… ben kime söylüyorum Kemal? Ne söyledim 

ben? 

X. – Her yeri boyama dediniz.  

₪ Ö. – Evet. Bak … şuraları boyamama hiç gerek yok... beyaz kaldı… su bile 

sürmedim… bu şekilde devam et sende. Tamam, herkes kendi resminin başına geçsin.  

Öğretmen masasına geçti. Sınıfa şöyle bir baktıktan sonra oturdu. 

□ Ö. – Yavrum şu suları etrafa dökmeyin. Kovanın dışına dökmeyin. 

X. – Hocam Serap bardağı devirdi demin. 

X. – Hocam yanlışlıkla oldu. Peçeteyle sildim. 

Ö. – Teneffüste hizmetliyi çağırıp orayı silmesini isteyin.  

□ Ö. – Okulun imkanları yüzünden … görüyorsunuz halimizi. Böyle çalışmalar 

yapmak çok zor oluyor… 

G. – Evet zor. 

Ö. – Ama her sınıfa lavabo yapılacak, atölyemiz yapılacak. 

G. – Ne güzel. 

Ö. – Bu okulu yaptıran kişinin eşi yeniden tadilat yaptırıyor okula 

G. – Evet. 

Saat 13:36 
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(Uğultular, gürültüler) 

● Ö. – Eliniz çalışsın çocuklar, eliniz.  

X. – Hııı, sana diyor hoca çalıştır elini. 

X. – Benimki çoktan bitti. Sen kendine bak. 

₪ Ö. – Yavaş yavaş son tasarlamalarınızı yapın. Artık çalışmalarınızı 

değerlendirelim… bitti mi oğlum? 

X. – Bitmek üzere. 

● Ö. – Arkadaşınla konuşmaya devam edersen dersin sonuna kadar bitiremezsin 

zaten. 

(Öğretmen masasından kalktı, tahtanın önünde bekledi.) 

X. – Hocam kovayı götüreyim mi? 

Ö. – Nöbetçi sen misin? 

X. – Yok hocam da… 

□ Ö. – Eveeeet, toparlan artık, toparlan. Nöbetçiler kovaları götürebilirsiniz. 

Herkes su kaplarındaki sularını boşaltsın… çocuğum… önüne baksana… 

(Uğultu var.) 

X. – Götürüyorum hocam. 

Ö. – Tamam götürebilirsin. 

Saat 13:40 

Ö. – Kimler resmini tamamladı? 

₪ Ö. – Eveeet, çok güzel. Aferin, çoğunuz tamamladınız. 

X. – Hocam sulu boya çabuk bitiyor. 

Ö. – Tülay, Kemal, Ceren … Mehmet… 
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X. – Hangimiz hocam? 

Ö. – Mehmet… S… 

X. – Sahar hocam. 

Ö. – Mehmet, Sahar 

X. – Ohhh, hadi çık bakalım. 

□ Ö. – Bakıyorum da çok sevindin… (gülerek) 

(Tüm sınıfta gülüşmeler) 

Ö. – Tamam, artık. Resimlerimizin ön tarafını çeviriyoruz… bant … çıktı mı 

bandı? Şunun bandını… yavrum şu bandı onun altına yapıştır bakalım… Herhalde hiç 

kimse bu resmi yapmadı. Zor mu geldi çocuklar? 

X. – Ben yaptım hocam amma hiç benzemedi. 

X. – Yani… 

Ö. – Evet, herkes resmini yukarı kaldırsın. Yavrum… şöyle… yukarı… yukarı… 

hıh… herkesin görebileceği şekilde. 

► Ö. – En çok hangi arkadaşınızın ki benzemiş? 

(Sınıfın büyük bir çoğunluğu bağırarak) 

X. – Tülay… 

X. – Çok güzel olmuş hocam! 

X. – Ressam o ressam. 

₪ Ö. – Evet. Arkadaşınızın ki çok başarılı olmuş ama… diğer arkadaşlarınızınki de 

güzel olmuş. 

Ö. – Bakın Ceren’in resmine renkler gayet güzel. Kemal’in de öyle, renk tonları 

çok güzel, tekniği güzel uygulamış. Yalnız şu bölgeler fazla sulu olmuş değil mi? Biraz 

daha koyu kıvamda olsaydı… Mehmet’in ki nasıl sizce? 
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X. – Fena değil 

X. – Renkler daha koyu olmuş. 

Ö. – Evet, biraz kirlenmiş şu bölgeler… 

Ö. – Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  

Ö. – Herkes bu çalışmalarını tamamlasın… 

Saat 13:45 

Zil çaldı ders bitti 

Ö. – Herkes masasını silsin, etrafını temizlesin. 

X. – Hocam bu hala ıslak. 

● Ö. – Yavrum, resmi kurumayanlar güzelce sırasının altına koysun. Kuruyunca 

alırsınız. Malzemelerinizi güzel toplayın. Oğlum!... 

X. – Oğlum mu? 

□ Ö. – Aman kızım. O fırçayı yerden kaldırın.  

X. – Hiii. (gülümsemeler) Tamam hocam. 

Ö. – İyi dersler. 

Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 10 25 

Yönetsel 11 27,5 

Süreç İçinde İletişimsel 13 32,5 

İşlevsiz 6 15 

Toplam 40 100 
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8.3. 7/A Sınıfı Birinci Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

Öğretmen gözlemlenen süreç içerisinde sadece anlatım, soru – cevap ve 

uygulamayı içeren öğretim yöntemlerinden faydalanmıştır. Aslında konu farklı 

çalışmaların gerçekleştirilmesine elverişli bir konu olmasına rağmen, öğretmenin bu 

durumdan yeterince faydalanamadığı gözlemlenmiştir. Hedeflere ulaşmada büyük 

oranda sınıfta uygulanan metodların belirleyici olduğu göz ardı edilmiştir. 

Sınıfta örnek eser ile ilgili eleştiriler öğrencilerin gelişim düzeyleri açısından 

basit kalmış, daha yüksek alan bilgisinin aktarılabileceği sanat eleştirisi, estetik, sanat 

tarihi gibi konular üzerinde öğrencilere yönlendirmeler yapılmamıştır.  

Sanatsal yaratıcılığın ortaya çıkmasını yada gelişmesini sağlayabilecek 

yöntemler, öğretmenin de yaratıcılığı ile birlikte, bütünsel olarak sınıf atmosferinde 

öğrenmeyi ve motivasyonu artırıcı bir şekilde kullanılmadığı gibi, öğrenciler hem teknik 

hem de konu açısından sınırlandırılmıştır. Ancak bunun aksi yönünde durumların 

olduğu da gözlemlenmiştir. Öğrenciler sınıfın fiziki yapısına uygun olmadığı 

düşüncesiyle seyrek aralıklarla çalışmış oldukları sulu boya tekniğini uygulamış 

olmanın mutluluğunu sınıf içerisindeki davranışlarına da yansıtmışlardır. Ancak yine bu 

tekniğin uzun aralıklarla uygulanıyor olması, konudan uzaklaşıp başka bir konu 

üzerinde yoğunlaşmalarına neden olmuştur.  

Öğrencilerin iletişim becerilerine bakıldığında ise olumlu bir sınıf atmosferinin 

oluştuğu görülmüştür. Yine öğrenciler gürültüye ve karmaşaya neden olmuş,  öğretmen 

yüksek sesle kızarak yada sözel olmayan iletişim yollarını kullanarak öğrencilere 

uyarılarda bulunmuştur. Ama öğretmenin öğrencileri güdüleyici sözcükler kullanması, 

öğrencilerin masasına oturarak öğrencilerle daha doğal ve samimi ilişkiler kurması sınıf 

ortamını etkilemiştir.  

Çalışmaların bitmesiyle birlikte yapılan değerlendirmeler “güzel olmuş, burası 

şöyle olsa daha iyi olurdu, renkleri güzel kullanmış” gibi ifadelerle sınırlı kalmıştır. 

Oysaki değerlendirmelerde, öğretmen, öğrenci açısından büyük önem taşımaktadır. 

Öğrenciye olumlu bile olsa sürekli aynı şekilde söylenen sözler, kurulan cümleler bir 

süre sonra anlamını yitirecek ve değerlendirme konusunda öğrenciyi doyuma 

ulaştırmayacaktır.  
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Gözlenen derste sınıftaki oturma düzeni, görsel iletişim araçlarından ve 

materyallerden faydalanma, analiz, sentez ve yorumlama açısından dersin işleyişi, özet 

yapma, öğrencilerin zeka alanlarına yönelik zengin bir içerik hazırlama … gibi 

noktaların gerçekleştirilmediği görülmüştür.  

8.4. 7/A Sınıfı İkinci Dersin Tanımı 

Zil çaldı. öğretmen sınıfa girdi. Orta sıranın önüne gelerek öğrencileri 

selamladıktan sonra masasına geçti. Sınıf başkanı öğretmenin masasına gelerek 

gelmeyenleri söyledi. Öğretmen sınıf defterini ve yoklama fişini imzaladı. Bu sırada 

sınıfta gürültü vardı. Öğretmen sınıfa dönerek öğrencilere sessiz olmaları yönünde 

iletide bulundu. Ses tonu sert, kaşları çatılmış, soğuk bir ifade ile sınıfa kızarak baktı. 

Sınıftaki gürültü kayboldu. Öğretmen öncelikle size bir duyurum olacak, çocuk gözüyle 

hekim adlı bir yarışmamız var dedi. Erkek öğrencilerden biri “nee” diye sordu. 

Öğretmen çocuğa dönerek kibar ve sabırlı bir şekilde çocuk gözünde hekim diye 

yineledi ve sınıfa sordu “siz doktorunuzun nasıl olmasını isterdiniz?” bu esnada sıralar 

arasında dolaşmaya başladı. Öğrencilerden parmak kaldıranlara söz hakkı verdi. 

Genelde kız öğrenciler parmak kaldırıyordu. Onlardan biri “güler yüzlü olmasını” dedi. 

Başka bir kız öğrenci doktorların daha yumuşak olmasını, mesela şiddetli grip yerine 

daha yumuşak bir ifade kullanabileceğine deyindi. Öğretmen, öğrenci cevap verdikten 

sonra sıcak ve samimi bir gülümsemeyle onayladı. Sonra sınıfa dönerek yine gürültü 

yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Başka bir öğrenci söz hakkı alarak 

hastanelerin soğuk bir havası olduğunu ve farklı renklerin de kullanılabileceğini belirtti. 

Öğretmen öğrencinin konuşmasından hemen sonra sıcak renkler neler olduğunu sordu. 

Kız öğrencilerden biri sıcak renkleri söyledi. Öğretmen parmak kaldıran diğer 

öğrencilerin de görüşlerini aldıktan sonra, yarışma da kullanılacak tekniği, ölçüleri ve 

ödülleri söyledi. Ödülleri söylerken, ödülleri beğenen ve beğenmeyen öğrencilerin 

sesleri yükseldi. Öğretmen bu açıklamalardan sonra derse döndü ve iki öğrenciyi 

tahtaya çıkardı. Bu öğrencilerden biri kız diğeri erkek öğrenciydi. “Az sonra herkes 

başını sırasına koyacak ve arkadaşlarınız tahtaya bu gün hava çok güzel çok mutluyum 

yazacaklar” dedikten sonra tahtadaki öğrencilerden beklemelerini istedi. Tahtaya 

çıkardığı erkek öğrenci sınıftaki yaramaz öğrencilerden biriydi. Tahtanın önündeki 

arkadaşına gülüyor ve sürekli bir şeyler fısıldıyordu. Öğretmen kızgın bir şekilde 

öğrenciye baktı. 
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Öğretmen sınıfa dönerek “herkes sırasının üzerine başını koysun. Hiç kimse 

kafasını kaldırmasın” dedi. Başını kaldırıp göz ucuyla bakan öğrencilere de oğlum ne 

söyledim ben diyerek kızdı. Herkes başını önüne koyduktan sonra tahtadaki kız öğrenci 

söylediği cümleyi tahtaya yazdı ve kalemi erkek öğrenciye uzattı. O da yazdıktan sonra 

öğretmen öğrencilerin başlarını sıradan kaldırmalarını istedi. Sınıfa yazıların kime ait 

olduğunu sordu. Öğretmen yazılarından arkadaşlarını nasıl tanıyorlarsa ressamların da 

resimlerinden onları tanıyabileceklerini söyledi.  

Öğretmen masasına giderek çantasından dört tane resim çıkardı. Bu resimlerin 

iki tanesinin Van Gogh’a, iki tanesinin ise Renoir’e ait olduğunu söyledikten sonra 

hangi resimleri hangi sanatçıların yapmış olduğunu sordu. Öğrenciler cevaplarını 

nedenleri ile birlikte açıkladılar. Bir öğrenci resimlerin altında imza olduğunu, buradan 

kime ait olduklarının anlaşıldığını söyledikten sonra gülerek yerine geçti. Öğretmen de 

aynı gülümsemeyle çok dikkatli olduğunu ve o ayrıntıyı gözden kaçırdığını söyledi.  

Öğretmen öğrencilerden vazoda çiçekler yapmalarını istedi ve masasına oturdu. 

Masasına resmini göstermeye gelen öğrencilere eleştirilerde bulundu ve bazı yerleri de 

çizerek bilgi aktarımı yaptı.  

Öğretmen yaklaşık sekiz dakika sonra yerinden kalkarak sıralar arasında 

dolaşmaya başladı. Yine bire bir öğrenci çalışmalarıyla ilgilendi. Dolaşırken olduğu 

noktada durup gelecek derse hangi malzemelerin getirilmesi gerektiğini söyledi.  

Dersle ilgilenmeyen öğrencilere neden ilgilenmediklerini sordu. Öğrenciler 

yazılı sınavlarının olduğunu söyledikten sonra bu derste yapacakları çalışmalardan da 

not alacaklarını söyledi. Öğretmenin kızgın ifadesi öğrencilerin susmalarına neden oldu. 

Ancak dersle ilgili sorular sormaya devam ettiler.  

Zil çaldı. Öğretmen sınıftan çıkarken bir kız öğrenci resmini öğretmeni için 

yaptığını söyleyerek elindeki resmi öğretmene uzattı.  Öğretmen bu çalışmalardan not 

vereceğini ama notları verdikten sonra çalışmayı alabileceğini söyledi. Teşekkür etti. 

Öğretmen çok mutlu olmuştu. Öğrencilere başarılar dileyip sınıftan ayrıldı.  
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8.5. 7/A Sınıfı İkinci Ders Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 24.03.2005 

Saat   : 13:05 – 13:45 

Sınıf    : 7/A 

Konu   : Sanatçı üslupları ve sanat akımları 

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 

G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 

 

 

 

 Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 

 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 
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 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  

 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir. 

Saat 13:05 

Kayıt Başlangıcı 13:05 

G. – Şu anda zil çaldı. 

Saat 13:07 

G. – Öğretmen sınıfa girdi. 

Ö. – İyi dersler. 

X. – Sağ ol. 

Ö. – Başkan! 

X. – İki kişi yok hocam. 

Ö. – Tamam. 

(Gürültü ve uğultular) 

X. – Konu ney? 

X. – Bilmiyorum. 

X. – Hocam ne yapıcaz bugün? 

● Ö. – Çocuklar… Tamam… Bitirin artık şu konuşmaları! 

Ö. – Oğlum.. kime söylüyorum ben! 

Öğretmen ön sıraya tahtanın önüne gelerek 

► Ö. – Öncelikle  size bir duyurum var. Çocuk gözüyle hekim isimli bir 

yarışmamız var 
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X. – Nee? 

Ö. – Çocuk gözüyle hekim 

Öğretmen sıralar arasında dolaşmaya başladı. 

Ö. – Siz doktorunuzun nasıl olmasını isterdiniz? 

Saat 13:12 

X. – Güler yüzlü olmasını… 

Ö. – Evet daha güler yüzlü olmasını… 

X. – Daha yumuşak konuşabilir. Mesela şiddetli grip yerine daha yumuşak 

konuşabilir. 

₪ Ö. – Evet. Haklısın. Şiddetli grip yerine soğuk algınlığı, üşütme yada sadece grip 

diyebilir. Güzel. Evet! 

Ö. – Bu gürültü ne böyle! Saygılı olun biraz. Ya siz konuşun ya ben. 

X. – Hastanelerin soğuk bir havası var. Farklı renkler olabilir. 

► Ö. – Sıcak renkler nelerdi peki? 

Ö. – Rahime! 

X. – Sarı, kırmızı, turuncu. 

X. – Erkek adam renkli takım tutmaz. Siyah – beyaz olsun. 

● Ö. – Yavrum lütfen şu takım işini bir kenara bırakalım. Yedinci sınıf oldunuz 

artık. Lütfen yavrum. 

X. – Hastane olmasın. Kendilerinin yerleri olsun. 

► Ö. – Tamam. Peki bu muayene için girdiğiniz odalar nasıl olmalı? 

Ö. – Mehmet! 

X. – Korkutucu resimler olmasın duvarda. … Başka bir de şeker verebilir. 
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X. – Odada plazma tv olsun. 

X. – Oda sarı – kırmızı renkte olsun. 

● Ö. – Tamam. Uzatma. Az önce ne söyledim! 

Ö. – Çocuklar parmak kaldırarak lütfen. 

X. – Çok resmi soru soruyorlar. Cana yakın olsunlar daha iyi.. 

₪ Ö. – Evet. Çok güzel. Daha samimi olabilirler. 

Saat 13:15 

► Ö. – Teknik serbest. Ancak çocuklar ben sizin pastel boya tekniği ile çalışmanızı 

istiyorum. Okulumuzun imkanlarından dolayı pek fazla suluboya çalışamıyoruz.Ebatlar 

35 X 50’nin yarısı. Ödülleri okuyorum. Birinciye 150YTL, ikinciye 100YTL, üçüncüye 

75YTL ve çeşitli mansiyon ödülleri var. 

X. – Ooo.. İyi para. 

X. – Azmış ya.. 

Ö. – Evet çocuklar. Çalışmalarınızı bekliyorum. Bana mutlaka teneffüslerde 

yada boş zamanlarınızda getirip gösterin. Neden dereceye girenler siz olmayasınız! 

X. – En son ne zaman getirelim? 

Ö. – Siz bana Nisan’ın ilk haftası getirin. 

□ Ö. – Evet. Tamam artık. Sorusu olan teneffüste yanıma gelebilir. Konumuza 

dönüyoruz. 

Ö. – Tahtaya çık yavrum. 

X. – Ben mi? 

Ö. – Evet. Sen. 

Ö. – Sen de çık. 
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X. – Ne oldu hocam, ben bişey yapmadım! 

□ Ö. – Biraz sonra yapacaksın. Tabi dersle ilgili. 

X. – Resim mi yapıcaz? 

₪ Ö. – Az sonra herkes başını sırasına koyacak ve arkadaşlarınız tahtaya “bu gün 

hava çok güzel, çok mutluyum” yazacaklar. Sizler bakmayacaksınız. Yazıları 

görmeyeceksiniz. 

X. – Kalem? 

□ Ö. – Bir tane kalemimiz var. Önce biriniz, sonra biriniz yazın. 

X. – Önce ben yazıcam 

Ö. – Yavrum önce kimin yazacağını söylemesene! 

Saat 13:15 

Ö. – Eveeet. Herkes başını sırasının üzerine koysun, hiç kimse başını 

kaldırmasın. Eveeeet. Eveeet… 

● Ö. – Oğlum! Ne söyledim ben. 

Ö. – Başını kaldıranları görüyorum. Oyun bozanlık yapmayın. Onlara cevap 

hakkı vermem. Hile yok. 

X. – Hocam yazdık.  

X. – Kalemi sen verdiğine göre en son sen yazdın.  

X. – Hangisini, söyle o zaman. 

X. – Kötü olanı. 

Ö. – Bu yazı hangi arkadaşınızın? 

Sınıf hep bir ağızdan; 

X. – Gülsüm’ün. 
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Ö. – Peki bu? 

Hep birlikte cevap verdiler. 

X. – Gökhan’ın. 

₪ Ö. – Evet. Hemen tanıdınız değil mi? 

Ö. – Gökhan, yazını biraz daha düzeltmeye çalış. 

X. – Tamam hocam. 

Ö. – Geçin bakalım yerinize. 

Ö. – Evet çocuklar. Her insanın yazı karakteri farklıdır. 

X. – Bilgisayardaki gibi.. 

Ö. – Evet Bilgisayardaki gibi. 

Ö. – Bazılarımız eğik, bazılarımız dik.. yavrum dinle burayı.. bazen el yazısı, 

bazen küçük, bazen büyük… 

Ö. – Bakın. Yazılarından arkadaşlarınızı nasıl tanıdıysanız bir resmi de hangi 

ressamın yapmış olduğunu bilebilirsiniz… 

Saat 13:20 

Ö. – Şimdi size birkaç ressamın çalışmalarından örnekler göstereceğim. 

(Gürültü, Uğultu) 

X. – Offff… 

X. – Şşşt, şşt. Defterinden bir sayfa versene 

X. – Resim yapmicaz ki? 

□ Ö. – Yapıştırıcısı, bandı olan var mı? Bandı olan. Ben almayı unutmuşum. 

X. – Bende var hocam. Bi dakika. 
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Ö. – Ver bakalım. 

X. – Ne yapıcaz gene yaa! 

X. – Ortak! ortak! 

X. – Ne var ooluum? 

Saat 13:23 

● Ö. – Yavrum, dinle tamam. İki dakika bekleyemiyorsunuz. 

Ö. – Şunu asalım yavrum. 

Ö. – Şunu da… 

X. – Onu da asayım mı hocam? 

□ Ö. – Tamam. Ben asarım. 

X. – Bunu biz yapsak beğenmez. 

X. – Ne saçma resim ya! 

Ö. – Dinliyorsun. Burayı dinle… 

► Ö. – Bu resimlerden iki tanesi Van Gogh’a, iki tanesi Renoir’e ait. Sizce 

hangileri hangi sanatçının olabilir. 

Ö. – İyice bir bakın. Resmi şöyle bir inceleyin. 

X. – Hocam! Görünmüyor ki. 

Ö. – Neden? 

X. – Hocam az daha yukarı assak! 

Ö. – İyi mi? 

X. – Hocam şimdi de tahta parlıyor. 

□ Ö. – Eee artık yapacak bişey yok. Perdeyi çekelim. Başka görmeyen var mı? 
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X. – Parlıyor hocam. 

Ö. – Yavrum şu perdeyi çek. 

□ Ö. – Ne olmuş perdelerin düğmelerine öyle! 

Ö. – Ya çocuklar! Hiç etrafınıza dönüp bi bakmıyorsunuz. Sınıfınızı düzenli 

tutun. Zarar vermeyin. 

Ö. – Onu gördünüz muhakkak biriniz. Takıversin, ne olacak sanki… 

Ö. – Tamam oynama artık perde ile. 

Saat 13:25 

► Ö. – Çocuklar, hangi resim hangi ressama ait söyleyelim bakalım… 

X. – Hocam ressamların adı neydi? 

Ö. – Van Gogh ve Renoir 

X. – İkinciyi gene anlamadım. Çocuklar okunuşunu tam olarak bilemiyorum 

ama tahtaya yazayım. Resim defterinizin bir köşesine not alın.  

Ö. – Evet! Cevap bekliyorum. 

Ö. – Söyle Tülay. 

X. – Bence baştaki resimle üçüncü resim aynı kişinin, yani aynı kişi çizmiş. 

► Ö. – Nereden anladın? 

X. – İkisinde de fırça izleri var. Boya sanki resmin üstünde kalmış gibi… bu 

kadar. 

Ö. – Evet, başka. Fatih… 

X. – Birinciyle üçüncü, ikinciyle de sonuncuyu aynı kişi yapmıştır. Çünkü aynı 

renkler var.  

Ö. – Evet kızım. 
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X. – Bende renkleri söyleyecektim. 

► Ö. – Peki farklıdır diyen var mı? 

X. – Bence hocam birinciyle ikinci, üçle de dört aynı… 

Ö. – Neden peki? 

Ö. – Çünkü benziyorlar. 

X. – İkisinde de manzara resmi var. 

Ö. – Evet olabilir ama, yüzlerce sanatçı var manzara resmi yapan... 

Ö. – Hep aynı kişiler parmak kaldırıyor çocuklar! 

X. – Hocam, hocam. 

Ö. – Evet söyle! 

X. – Hocam şunla su, şunla da şu. çünkü altında imaj var, hocam... hem de aynı 

imza. 

□ Ö. – Aaaa, evet, imzaları kapatmayı unutmuşum. 

Ö. – Geçebilirsin yerine. 

□ Ö. – Evet çocuklar, küçük bir ayrıntı gözden kaçırdık ...ele verdik... 

Saat 13:30 

Ö. – Arkadaşınız doğru söylüyor... zaten çoğunluğunuzda doğru şeyler 

söylediniz. 

► Ö. – Evet Van Gogh'un resimlerinde renkler daha koyu daha çok fırça izleri var 

ve daha karamsar resimler... Renoir daha canlı... birçok renk bir arada... bizi daha çok 

rahatlatıyor. Renkler birbirine karışmış erimiş gibi di mi? Bu resimler de fırça vuruşları 

daha belirgin. 

Ö. – Arkadaşınız çok dikkatli. 
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X. – Nasıl gördün onu ya! 

X. – Övünmek gibi olmasın, öyleyimdir! 

Ö. –  Evet. Şimdi herkes vazoda çiçekler çizsin.Herkes kendi tarzında boyasın, 

düzenlemesini yapsın 

Saat 13:30 

Öğretmen masasına oturdu 

X. – Hocam kağıdı şöyle tutsak olur mu ? 

₪ Ö. – Çocuklar kağıdınızı dik tutmanızda yarar var yapacağınız kompozisyona 

göre... kağıdınızı kullanın. 

□ Ö. – Yavrum senin malzemelerin nerede? 

X. – Unutmuşum hocam ! 

Ö. – İyi ne güzel... malzemesiz bu deste sence ne yapılır? 

X. – Arkadaşımdan alsam olur mu ? 

Ö. – Hala şu sorumluluğu kazanamayan arkadaşlarınız var, ya! Getireceğiniz bir 

defter, bir boya... 

Ö. – Al arkadaşından!  

X. – Boyayı ikimiz kullanırız. 

● Ö. – Ayakta gezme, kendi aranda konuşma, eliniz çalışsın. 

X. – Hocam önce kurşun kalemle çizsek olmaz mı ? 

₪ Ö. – Aslında kurşun kalem kullanmadan direk pastel boyayla çalışmanız lazım 

ama... çok hafif bir şekilde çizebilirsiniz. 

X. – Hocam vazonun altında masa falan çizelim mi? 

₪ Ö. – Çizebilirsiniz. Ama çizmeden de vazonun zeminle temas ettiği yeri belli 
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etseniz olur. 

X. – Vazo cam, beyazla mı boyayacağım? 

X. – Hocaya bi sor istersen. 

X. – Hocam vazo cam olacak beyazla mı boyayacağım. 

Ö. – Çizimin bitti mi? 

X. – Yok bitmedi de... yetiştiremezsem evde yapacaktım da ondan sordum 

Saat 13:35 

X. – Bana da çizer misin ? 

X. – Hoca kızar! 

Ö. – Herkesin kendi çiziyor... şimdi kalkıp çalışmalarınızı inceleyeceğim... 

X. – Hocam, şurasını çizemedim yamuk oldu. 

► Ö. – Bak ortadan bir çizgi çiziyoruz. Burayı iki eşit parçaya böldüm. Sonra birde 

şöyle yatay bir çizgi sağ tarafla sol taraf birbirine eşit olacak...  bak şöyle anlaşıldı mı 

?... Şu ağız kısmını da çok geniş yapmışsın düzelt... benim çizdiğim gibi... sadece biraz 

büyüğünü çizeceksin o kadar. 

( Gürültü, uğultular ) 

Ö. – Çocuklar kağıdınızın köşesine önce küçük bir eskiz çizebilirsiniz. 

X. – Eskiz ne hocam? 

X. – Onu mu çizecekmişiz. 

► Ö. – Çocuklar eskiz yapacağınız çalışmanın bir ön çizimidir. 

Ö. – Fatih, göster arkadaşlarına, bakın fatihin defterinde küçük bir eskiz var. 

X. – Hocam çok küçük değil mi? 

Ö. – Küçük ama çalışmanızın bir planı o... İşinizi kolaylaştırıcı… 
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     ( Öğretmen masasından kalktı sınıfta dolaşmaya başladı. )  

□ Ö. – Bazılarınız daha ne çizeceğine karar veremedi galiba... Hala... çizmeye 

başlamayanlar var 

Ö. – Yavrum, çiçekleri tek tek ayrıntıları ile yapmana gerek yok. Leke şeklinde 

göstermen yeterli. 

X. – Nasıl yani hocam ? 

► Ö. – Bak... Kırmızı ile şu şekilde boyuyorum... Bu kısımlar arkada kaldığı için 

daha koyu... Bu üst kısımları turuncu yaparsak buranın ışık aldığını göstermiş oluruz. 

Bak ayrıntıya gerek yok, renkleri üst üste kullanıyoruz. 

X. – Tamam hocam, teşekkür ederim. 

X. – Hocam, kalem buldum. 

Ö. – Sor bakalım.  

X. – Bu kimin?  

X. – Benim.  

X. – Haa... Benimki burda  

□ Ö. – Arkadaşınız bir kalem bulmuş bu kalem kime ait. 

X. – Benim hocam. 

X. – Hocam, olmuş mu şu renk? 

₪ Ö. – Olmuş peki burayı ne renk yapmayı düşünüyorsun? 

X. – Maviyle yeşili karışık yapıcam.  

Ö. – Evet çok güzel, devam et! 

Ö. – Masadaki perspektifi yanlış vermişsin. 

Ö. – Burası bize yakın daha geniş olacak, arkaya doğru daha dar yapacaksın, 
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tamam ! 

X. – Tamam hocam. 

□ Ö. – Kızım bittimi çalışman elindeki kitap ne ? 

X. – Hocam dinden yazılı varda... ona bakmıştım... 

Ö. – Lütfen kitabını kaldır çalışmanı tamamla. Bundan da not alacaksın. 

Ö. – Dinle beni 7/A... Dinle!  

□ Ö. – Sınavınız olabilir ama çalışmanız gereken yer burası değil. Evde, teneffüste 

çalışabilirsiniz derste değil. 

X. – Amaan dinden zaten. 

₪ Ö. – Bak bu çalışma çok güzel gidiyor. Kendine göre bir üslup oluşturmuş. 

bakın arkadaşınızın resmine... göster yavrum sınıfa... 

Ö. – Oğlum oturduğun yerden görebilirsin.  

Ö. – Arkadaşınız farklı bir çalışma yapmış. Pastel boyayı düz bir şekilde değil de 

tarama yöntemiyle uygulamış. 

X. – Hocam, bu papatyalar beyaz mı olsun sarı mı? 

₪ Ö. – Beyaz yap, koyu kısımlarında... bak şurada sarı kullanabilirsin 

Ö. – Bu vazo cam değil mi ? 

X. – Evet hocam.  

Ö. – Ama seninki porselen bir vazo gibi olmuş. Bu çiçeklerin saplarını belli 

etseydin. Şeffaf bir görüntü verebilirdin. Senin kişi şeffaf olmamış değil mi? Neyse 

böyle devam et. 

X. – Hocam ben saksıda çiçek yapmıştım.( Gürültü, uğultu )  

● Ö. – Çocuklar ne kadar çok konuşursanız o kadar az çalışırsınız. Vaktinizi şu 

işlerinize konsantre olmaya harcayın. 
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Ö. – Tamam olsun. O saksının koyu kısımlarında koyu mavi yada koyu yeşil 

kullanabilirsin... Hem bak yukarıdaki renkleri de buraya taşımış olursun. 

Saat 13:41 

Ö. – Gelecek derse herkes dergilerden, broşürlerden, gazetelerden kestiği 

kağıtları, kumuşları, ipleri... işe yaramayan malzemeleri getirsin. kolaj çalışması 

yapacağız. Kağıt malzemeler dışındaki malzemeleri yardımcı malzeme olarak 

kullanacağız. 

X. – Hocam elişi kağıdı olur mu ? 

● Ö. – Çocuklar özellikle gidip kırtasiyeden elişi kağıdı almanıza gerek yok. 

X. – Başka bir şey getirecek miyiz hocam? 

Ö. – Yapıştırıcı, uhu, prit.. gibi yapıştırıcılar getirin. 

X. – Makas? 

Ö. – Tamam yavrum acele etme, söyleyeceğim! 

Ö. – Kağıtları elinizle keseceksiniz makasa gerek yok. Ama kumaş, ip gibi 

malzemelerinizi kesmeden getireceğiniz için bir kaç kişinin getirmesi yeterli. 

● Ö. – Herkes duydu mu beni? Dinlemeyenler gelecek derse duymadık diye bir 

mazeret istemiyorum. Hala konuşuyorsunuz... 

X. – Hocam resmini bitirmeyenler evde tamamlayabilir mi? 

Ö. – Evde tamamlayabilirsiniz. Ama başkasına yaptırmayın sakın. 

X. – Hocam bu resim bitmiş mi? 

Ö. – Bir dakika bekle! 

Öğretmen sessiz bir şekilde kollarını bağlayıp sınıfın susmasını bekledi. 

X. – Kızlar hoca bakıyor. 

X. – Susun susun.! 
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● Ö. – Devam edin ben beklerim. teneffüse de çıkamazsınız siz susana kadar 

beklerim. 

X. – Hocam!  

₪ Ö. – Koyu değerlerin eksik. ışık gölgeye dikkat et. Bak şu kısımları koyulaştır. 

şuraları... buralar daha koyu çok az siyah kullanabilirsin. 

X. – Tamam hocam şuralar? 

Ö. – Orası kalsın her yerini değil sadece ışık almayan yerleri... 

Ö. – Bekliyorum çocuklar... 

X. – Teneffüste senden alırım listeyi. 

● Ö. – Yavrum, Bakın yazılınızda varmış teneffüsünüzü burada geçirirsiniz. 

X. – Özür dileriz hocam 

Ö. – Burada misafirimiz var. Siz hiç.. 

Ö. – Herkes yavaş yavaş toparlansın. Haftaya malzemesiz gelen olmasın 

X. – Hocam ben bunu size yaptım! 

₪ Ö. – Çok güzel, teşekkür ederim ama ben bunu notları verdikten sonra alayım 

Saat 13:45  

Zil çaldı 

Ö. – Çıkabilirsiniz. Başarılar... 
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Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 9 22,5 

Yönetsel 11 27,5 

Süreç İçinde İletişimsel 17 42,5 

İşlevsiz 3 7,5 

Toplam 40 100 

 

8.6. 7/A Sınıfı İkinci Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

Öğretmen gözlenen derste bir yarışma duyurusu yaparak öğrencilerini bu tür 

etkinliklere yönlendirici ve motive edici bir tutum sergilemiştir. Yarışma konusuyla 

ilgili olarak sınıfta bir sohbet ortamı yaratmış, sınıf atmosferini yumuşatmıştır.  

Yapılan görüşmede de bu konu üzerinde durduğunu ve başarılı sonuçlar elde 

ettiğini söyleyen öğretmen, öğrencilerini cesaretlendirerek iletişimsel anlamda da 

öğrencileriyle paylaşımda bulunmuştur.  

Öğretmen konuya ilişkin kullandığı öğretim yöntemi ile dikkatin derse 

yönelmesini ve motivasyonun artmasını sağlamasına rağmen yeterli olmamıştır.  

Gözlenen derste öğretmenin genel olarak erkek öğrencilere uyarıda bulunduğu 

tespit edilmiştir. Ancak öğretmenin bir kız bir erkek öğrenci seçmiş olması, sınıfta 

cinsiyet ayrımı yapmadan adaletli bir model oluşturduğunu göstermiştir.  

Öğretmen sınıftaki hareketli öğrencilerden bir tanesini seçerek tahtaya çıkarmış 

ve öğrencinin derse katılımını sağlamıştır. Böylece sınıfta oluşabilecek gürültüye karşı 

da önlem almıştır.  

Öğretmen yine materyal olarak renkli fotokopi örnekleri kullanmıştır. Ancak 

kullanılan örneklerin küçük olması bazı öğrenciler tarafından görülememesine neden 
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olmuştur. Bu da bize materyal hazırlarken önceden düzenleme yapılmamış olduğu 

konusunda ipuçları vermektedir.  

Gözlemlenen süreç içerisinde öğretmen sanat akımları konusunda bilgi 

aktarımında bulunmamıştır. Sadece sunulan örnekler üzerinde sanatçı üslupları ile ilgili 

küçük bilgiler bilgiler verilmiştir. Oysa sanat eğitimi alan, bilgisini, yaratıcılığı, mesleki 

yeterliliği ön gören bir alandır. Buna bağlı olarak öğretmenden beklenen ise zengin, 

renkli bir öğrenme ortamıdır. Teknolojik materyallerin, kavram haritalarının, balık 

kılçığı haritalarının, sınıflandırma haritalarının, örümcek haritaların, panoların, flash 

kartların, zaman çeşitlerinin, hareketli resimlerin … öğrenmeyi ve kalıcılığı 

kolaylaştırdığı, derse olan dikkati artırdığı, dersi zevkli hale getirdiği, öğrenme ortamını 

zenginleştirdiği tüm öğretmenler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçekle  

beraber öğretmenin tüm bunları uygulamadığı gerçeği söz konusudur. Söz konusu 

durum bize sınıf yönetimi açısından büyük problemlerin olduğunu göstermektedir.  

Zaman yönetimi açısından sürece bakıldığında öğretmenin gözlemlenen 

derslerin hiç birinde özet yapmadığı tespit edilmiştir. Zamanı genellikle iletişimsel 

olarak uygulama esnasında öğrencilerin çalışmaları ile ilgilenerek geçirmiştir. 

Sınıf yönetimi değişkenleri arasında bulunan disiplin kavramına gelindiğinde ise 

öğretmenin kızarak veya sözel iletişim yollarını kullanarak disiplin sağladığı 

görülmektedir. Sınıf yönetim modellerinden tepkisel, zaman zaman da önlemsel modeli 

benimsemiş olan öğretmenin, sınıf yönetimi değişkenleri konusunda özenli 

davranmadığı görülmüştür   

8.7. 7/A Sınıfı Üçüncü Dersin Tanımı 

Zil çaldıktan beş dakika sonra öğretmen sınıfa girdi. Tahtanın önünde durarak 

öğrencileri selamladı. Nöbeti olduğunu ve karşıdaki sınıfın dersinin boş olduğunu 

söyleyerek geç kaldığı için özür diledi. Sınıf defterini ve yoklama fişini imzaladı.  

Öğretmen kolaj çalışması yapacaklarını söyleyerek malzemelerin gelip 

gelmediğini sordu. Sıralar arasında dolaşarak getirip getirmeyenleri kontrol etti. 

Malzemesini getirmeyen bir öğrenci geçen hafta hasta olduğu için derse katılamadığını 

ve malzemeleri de getiremediğini söyledi. Öğretmen “geçmiş olsun, neyin vardı?” diye 
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sordu. Öğrencide üşüttüğünü söyledi. Bu arada arkadaşına “sen zaten  üşütüksün” diye 

şaka yapan başka bir öğrenciyi şaka bile olsa saygılı olması gerektiği konusunda uyardı.  

Öğretmen masasına doğru gidip çantasından geçmiş yıllarda yapılmış olan 

örnekleri çıkartıp, tahtaya yapıştırarak örneklerde kullanılan teknik ile ilgili bilgi 

aktarımında bulundu. Yapılacak olan çalışmaların iki hafta süreceğini söyledikten sonra 

herkesin defterine natürmort meyve tabağı, manzara resmi, ,insan figürü veya soyut bir 

şeyler çizmelerini istedi. Öğrenci sıralarında dolaşarak öğrencilere yardımda bulundu.  

Çalışmasının kötü olduğunu söyleyen bir öğrenciye, güzel olduğunu belirtip 

yardım etti. Öğrenci öğretmenin yardım ediyor olmasından oldukça mutlu görünüyordu.  

Öğretmen sürekli olarak öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmiş, çalışmalarında 

yanlış olan yerleri düzeltmiş ve güdüleyici sözcükler kullanmıştır.  

Bu sırada arkasında bulunan erkek öğrencinin kendisine makasla şakalar 

yaptığını söyleyen kız öğrenci öğretmene şikayette bulundu. Öğretmen bu tür şakaların 

tehlikeli olduğunu söylerken başka bir öğrenci “şeytan doldurur” dedi. Öğretmen 

öğrenciye dönerek “herhalde sende kağıdının dolması için ilham gelmesini bekliyorsun” 

dedi. En çok gürültünün arka taraflardan geldiğini belirterek sınıf öğretmenleriyle 

konuşup yerlerini değiştireceğini söyledi.  

Öğretmen bir süre daha öğrencilerin çalışmalarına yönlendirmede bulunduktan 

sonra dersin bitmesine beş dakika kala masasına oturdu. Araştırmacıya dönerek 

belinden rahatsız olduğunu ve gelecek hafta için rapor alacağını söyledi. Öğretmen 

araştırmacıya eğer isterse gelecek hafta derse girmesi için öneride bulundu. Okul 

idaresiyle konuşup izin isteyebileceğini söyledi. Araştırmacı da olumlu yanıt verdi.  

Bu arada sınıfta oluşan gürültülere karşı “7/A daha sessiz” şeklinde genel olarak 

uyarılarda bulundu. Soru soran öğrencilere dersle ilgili açıklamalar yaptı. Sonra saati 

sorup öğrencilerden toparlanmalarını ve sıraların altındaki kağıt parçalarını 

toplamalarını  söyledi. Öğrenciler toparlanmaya başladıkları esnada gelecek hafta 

rahatsızlığı sebebiyle derse gelemeyeceğini ve derse gözlemci öğretmenle devam 

edebileceklerini söyledi. Öğrenciler geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Zil çaldı. 

Öğretmen sınıftan ayrıldı. 
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8.8. 7/A Sınıfı Üçüncü Ders Gözlem Kaydının Dökümü 

Tarih   : 31.03.2005 

Saat   : 13:05 – 13:45 

Sınıf   : 7/A 

Ders   : Resim-İş 

Konu   : Kolaj Çalışması 

Gözlem Konusu : Sınıf Yönetimi 

Kayıt Biçimi    : Video-Teyp 

G:Gözlemci, Ö: Öğretmen, X: Öğrenciler 

 Gözlem Kaydının Dökümünde Kullanılan Simgeler 

Öğretim Yöntemleri Şekil 

Temel bilgi aktarımı ► 

Yönetsel öğretim ●  

Sınıf içinde iletişimsel öğretim ₪ 

İşlevsiz öğretim yöntemi □  

 Temel bilgi aktarımı: Dersin planlı bir şekilde aktarılması ve konunun 

sunulmasıdır. Ders anlatımını, göstermeyi ve soru sormayı içerir. 

 Yönetsel öğretim: Sınıfın, kullanılacak araç gereçlerin düzenlenmesi ve sınıf 

disiplininin sağlanmasını kapsar. 

 İletişimsel öğretim: Öğrencilerin sanatsal çalışmaları, süreç ve çıkan sonuçlarla 

ilgili öğretmenin öğrencilerle görüşmesidir.  
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 İşlevsiz: Öğretmenin, öğrencilerle serbest ve doğrudan öğretimle ilişkisi 

olmayan bir şekilde ilgilenmesidir. 

13:05 Zil çaldı 

13:10 Kayıt başlangıcı 

13:10 (Öğretmen sınıfa girdi) 

Ö. – Hüseyin! 

Ö. – İyi dersler! 

X. – Sağ ol! 

● Ö. – Sizin şimdiye kadar, hazırlanmış öğretmeni bekliyor olmanız gerekmez mi? 

Daha fazla geçgelsem gene hazır olmayacaksınız. 

Ö. – Çocuklar nöbetim vardı. Karşı sınıfın dersi boştu ondan dolayı geç kaldım, 

özür dilerim. 

Ö. – Sınıf başkanı gelmeyen, giden ? 

X. – Yok hocam, sınıf tam. 

X. – Hocam ben bu elişi kağıtlarını getirdim olur mu ? 

Ö. – Ben size kırtasiyeden almayın. Dergilerden, gazetelerden, ip, keçe, evde 

kullanılmayan malzemelerden ne varsa onları getirmenizi istemiştim. 

X. – Hocam kardeşime almışlardı. Ondan kalanlar kırtasiyeden almadım! 

Ö. – Tamam kullanabilirsin. 

● Ö. – Eveet, dinle beni. Kolaj çalışması yapacağız demiştik. Malzemeler geldi 

mi? Herkes çıkarsın bi göz atalım. 

Ö. – Evet… 

X. – İşte hocam hepsi var. 
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Ö. – Güzel. 

Ö. – Evet... 

Ö. – Evet... 

X. – Hocam biz piriti beraber kullanacağız. 

□ Ö. – Ama biriniz yapıştırırken öbürünüz bekleyecek. 

Ö. – Ooo. O kadar çok gazete getirmene gerek yoktu evde kesseydin de öyle 

getirseydin. 

X. – Ben geçen hafta yoktum, getiremedim. 

□ Ö. – Niye gelmedin? 

X. – Hastalandım hocam. 

Ö. – Geçmiş olsun neyin vardı. 

X. – Üşütmüşüm hocam! 

X. – Üşütüksün zaten. 

□ Ö. – Çok ayıp. Birbirinize çirkin kelimeler kullanmayın. 

X. – Şaka yaptım hocam. 

Ö. – Şaka bile olsa böyle kelimeler duymak istemiyorum.  

Ö. – Arkadaşlarından malzemeleri öğrenseydin! Yanındakinden kullan bu ders 

gelecek derse muhakkak malzemelerini getir. 

Ö. – Eveet... 

Ö. – Makas getiren yok mu? 

X. – Ben getirdim. 

X. – Bende de var hocam. 
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X. – Bende de. 

Ö. – Tamam yeterli zaten. 

Saat 13:15 

Ö. – Evet malzemeler geldiğine göre dersimize geçebiliriz. 

₪ Ö. – Geçen senelerden arkadaşlarınızın yapmış olduğu örnekleri getirdim. 

Bunları tahtaya asalım. Ben bu çalışmaları nasıl yapacağınızı kavrayabilmeniz için 

asıyorum. Aynen kopya etmeniz için değil! 

► Ö. – Bakın, herkes buraya bakıyor değil mi? Evet arkadaşınız arka fonda 

tamamen gazete kağıtları kullanmış. Bir buket oluşturmuş. Buketi ise renkli kağıtlardan 

çalışmış. Arka fonun siyah-beyaz olması kompozisyonun ortaya çıkmasını sağlamış. 

Diğer çalışmaya bakalım bir manzara resmi. Peyzaj çalışması değil mi?. 

X. – Evet 

Ö. – Peyzaj ne idi? 

Ö. – Manzara resmiydi di mi? 

Ö. – Arkadaşınız ağaçların gövdesini iplerden çalışmış. Bakın evin pencerelerini 

düğemeden yapmış. Kağıtları çok küçük yırtmış. Biraz zaman alıyor tabi... ama bu 

çalışmamız iki hafta sürecek. Şimdi sizlerde öncelikle kağıdınıza istediğiniz resmi çizin. 

Vazoda çiçekler... 

X. – Hocam onu geçen hafta çizmiştik ya! 

Ö. – Evet doğru. 

► Ö. – Bir natürmort, meyve tabağı, bir manzara resmi, bir köpek, kedi kuş veya 

bir insan figürü yada soyut bir şeyler çizceksiniz. 

X. – Kurşun kalemle mi ? 

Ö. – Evet, kurşun kalemle. Daha sonra çizmiş olduğunuz resme getirdiğiniz 

malzemeleri uygun bir şekilde yapıştırarak çalışmanızı tamamlayacaksınız. 

Yapıştırırken baly kullanmayın, prit kullanın. Biliyorsunuz baly sağlığınız açısından 
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zararlı zaten okullarda uçucu maddeler yasak. Simdi herkes çalışmasına başlayabilir. 

X. – Hocam, hiçbir şeye benzetmeden sadece şekille yapabiliriz değil mi ? 

Ö. – Evet soyut çalışabilirsiniz. Ama o da kendi içerisinde bir şekil ve renk 

dengesi sağlamalı. Bir düzeni olmalı. 

Saat : 13 : 20 

● Ö. – Bir şey sormak istiyorsanız, sizin sıranıza geldiğim zaman sorun. Ya da 

seslenin, ilgilenirim. Sınıfta dolaşmayalım. Oğlum çabuk otur yerine ! 

X. – Hocam makas isteyecektim! 

Ö. – Önce çalışmanı bir çiz, sonra lazım olduğu zaman istersin. 

Ö. – Evet, ne çiziyorsunuz? 

X. – Manzara resmi. 

₪ Ö. – Güzel ama bak figürleri biraz daha büyük çizersen ağaçları daha büyük 

çizersen, daha rahat çalışırsın. Resmin daha dinamik olur. İlla küçük küçük her şeyi 

doldurmaya gerek yok. 

Ö. – Evet, bak burayı hiç bozma elleme artık burası böyle kalsın bak bu etki çok 

güzel ama arka plana da biraz hareketlilik ver. kağıtları yapıştırırken farklı yönlere 

doğru yapıştır ki, büyüklü küçüklü... burası da biraz hareket kazansın. 

X. – Hocam, bakar mısınız? 

Ö. – Geldim, söyle, resmini göreyim! 

X. – Hocam kağıdımı şöyle dörde ayırsam. Hepsine ayrı bişi yapsam olmaz mı? 

₪ Ö. – Aslında olur. Kağıdınızı bölümlere ayırabilirsiniz ama bu bölümler arasında 

bütünlük olmalı. Söylediğim şekilde çalışırsan. Resim kopuk olur. Sanki dört farklı 

resmi yan yana yapıştırmışsın gibi olur. Bütünlüğü sağlarsan olur. Bir de... hepsini eşit 

olarak bölme..ver kalemini... burası dikdörtgen.. burası biraz daha  küçük... bak en çok 

dikkat çeken yer burası oldu... 
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● Ö. – Evet! sessiz çalışıyoruz. Yavrum ne var dışarıda. Niye ayağa kalkıyorsun. 

Gitmek istiyorsan göndereyim dışarıya... 

X. – Hocam maç var maç. 

● Ö. – Bedeniniz sınıfta, aklınız dışarıda. Derse dön artık! 

₪ Ö. – Bu yapraklara biraz hacim verelim... dümdüz yapıştırılmış gibi olmasın.. 

bak... hepsi aynı yönde durmaz... bazıları kıvrılmış olsun... buralara koyu renk kağıtlar 

yapıştır. Yani şu kısımların bir ton koyusu... şimdi hareket geldi resme değil mi? 

X. – Evet, hocam, Teşekkür ederim. 

Saat : 13 :25 

Ö. – Lütfen sessiz olalım…bakın arkadaşlarınız ne güzel çalışıyor! 

X. – Hocam ikimizinki aynı olmuş. Valla ben bakmadım. 

X. – Bende bakmadım hocam. 

□ Ö. – Tamam olabilir benzerlik olabilir. 

X. – Hocam kenarları süsleyim mi? 

Ö. – Hayır. Kaç defa söyledim. Hiç yapan var mı? Onu küçükken defterlerinizi 

süslemek için yapıyordunuz. Kızlar özellikle… ama resimlerin kenarlarında bu tür 

şeyler istemiyoruz. 

X. – Tamam hocam. 

X. – Hocam biliyorum, benimki çok kötü. 

₪ Ö. – Hayır, gayet güzel gidiyor. Ufak tefek eksikliklerin var… bak… şuralar… 

bu çizgiler dümdüz olmaz değil mi daha kıvrımlı olur. Uçurtmanın kuyruğunun 

dümdüz, sert bir şekilde durduğunu gördün mü hiç? Kolalanmış gibi… o yüzden biraz 

daha kıvrımlı ve rengarenk yap bu kuyruğu. Bir de gövdesini biraz küçült. Bak 

uçurtmanın tüm parçaları eşittir değil mi? 

X. – Şu arkaları ne renk yapayım? 
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Ö. – Mavi tonları yapabilirsin. Kuyruğuna da renkli kumaşlar olabilir… 

X. – Hadi şanslısın… 

₪ Ö. – Çocuklar resim konusunda yeteneğiniz olmayabilir. Önemli olan bir şeyler 

yapmaya çalışmanız, emek vermeniz. Yeteneği olup ta, hiç çalışmayanlar da oluyor. 

Öyleyse tek başına yeteneğin bir anlamı yok. Çalıştıkça el becerinizin arttığını 

göreceksiniz. Değil mi Mehmet? 

X. – Evet hocam. Evet bakın Emirhan tek bir uçurtma yapmış gayet güzel bir 

düşünce… 

X. – Hocam bende uçurtma uçuranlar yaptım. Yapıştırıyorum bile… 

₪ Ö. – Evet seninki de çok güzel. 

Ö. – Çizimini tamamlamış olanlar yapıştırmaya geçebilirler. Benim söylememe 

gerek yok.  

X. – Bende geçeyim mi? 

Ö. – Evet geçebilirsin. 

Saat 13:30 

□ Ö. – Şu yerlere dökülen malzemelerinizi toplayın. Onlar lazım olacak. Ayrıca 

sınıfı temiz tutun. Kağıtlar yerlerde uçuşuyor. Titiz çalışın hem kendinizi, hem 

sınıfınızı, hem çalışmalarınızı temiz görmek istiyorum. 

X. – Hocam, bu yapıştırınca tekrar kalkıyor. 

► Ö. – Elinle iyice bastır. Çocuklar dinle burayı, kağıdın arkasına yapıştırıcıyı 

sürdükten sonra hemen yapıştırmayın. Birkaç saniye bekleyin sonra yapıştırın. Aslında 

yapıştırıcıyı kağıt yerine  deftere sürmeniz kağıtları yapıştırmanızı daha kolaylaştırır. 

Tek tek minicik kağıtlara yapıştırıcı süremezsiniz değil mi?  

X. – Hocam zaten öyle yapınca elimizin her yeri batıyor. Bu sefer her şey 

elimize yapışıyor. 

Ö. – Evet. 
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X. – Hocam arkadaşımdan kağıt alabilir miyim? 

Ö. – Evet alabilirsin. 

₪ Ö. – Arkadaşlarınızla malzemelerinizi paylaşın. Belki elinizdeki malzemelerle 

renk uyumunu yakalayamazsınız. Malzemenizin çok olması güzel ama hepsinin işinize 

yarayacağı anlamına gelmez. 

● Ö. – Kızlar sesiniz çok çıkıyor bu gülüşmeler ne böyle hı? 

X. – Yok hocam, yok bi şey! 

₪ Ö. – Bak şu parlak olan kağıtları kullan o bölgelere, daha dikkat çekici olur. 

X. – Ama az bundan. 

Ö. – Olsun sen şimdi olanıyla yap. Sonra yine o parlak olanlardan bulursun. 

Ö. – Hadi yavaş yavaş çizimini tamamla. 

X. – Tamam hocam. Hocam bitmemiş mi bu? 

Ö. – Burası biraz boş kalmış birkaç tane küçük ağaç yapabilirsin. Geri planda 

olduğu için çok büyük yapma. 

X. – Hocam burayı yapıştırmama arkadaşım yardım edebilir mi? 

□ Ö. – O kendi resmini bitirmedi ki daha! 

X. – Biraz ben ona yardım edicem, biraz da o bana. 

Ö. – Peki tamam o zaman. 

X. – Hocam, Erdal bana saçını keserim bak diyor, makasla şöyle şöyle yapıyor. 

Ö. – Yavrum. Bak böyle tehlikeli şakalar yapmayın. Yanlışlıkla makas ya 

arkadaşınızın gözüne falan gelirse… Bu tür tehlikeli şakalar istemiyorum… 

X. – Şeytan doldurur. 

Ö. – Evet şeytan doldurur ne olur ne olmaz! 



 

 

164 

Ö. – Herhalde sende kağıdının dolması için ilham gelmesini bekliyorsun. 

X. – O bana hiç uğraşmaz hocam! (Gülüşmeler, gürültü). 

Saat 13:36 

● Ö. – Zaten bu arka taraflar, özellikle buraya toplanıyorsunuz. Bundan sonra sınıf 

öğretmeninizle konuşup yerlerinizi değiştireceğim. 

Ö. – Bazıları da hem konuşuyor hem çalışıyor. Onları hiç anlamıyorum. Demek 

ki çalışmaya biraz daha ağırlık verseler çok güzel şeyler çıkaracaklar. 

Ö. – Evet, yalnız kağıtları çok büyük yapıştırıyorsun biraz küçült. 

X. – Hocam, üst üste geliyor bazen! 

Ö. – Çocuklar, yavrum tamam kes artık. Sessiz lütfen evet… yapıştırırken 

parçaların üst üste yapıştırılmasında hiçbir sakınca yok. Aksine hoş bir görünüm ve 

doku elde edebilirsiniz. 

X. – Hocam bunu yapıştırınca ağaç kayboldu ne yapacam? 

₪ Ö. – Bak iki tarafa da aynı kağıtları kullanmışsın tabi kaybolur. Ağaca daha 

koyu tonda yeşiller yapıştır. 

X. – Üstüne mi? Çıkartıp mı yapıştırayım? 

Ö. – Çıkartmana gerek yok.Üzerine yapıştır. 

X. – Böyle mi? 

► Ö. – İzle beni…bak koyu yeşili aldım… hatta şunu bile ağacın iç kısımlarına 

yapıştırtabilirsin. Sonra şu gazetenin kenarındaki yeşili yırt. Elinle yırt makasa gerek 

yok.Ver onu bana.Nereye gitti yapıştırıcı? 

X. – Hocam gazetenin altında kaldı. 

Ö. – Tamaam. Bak uç kısımlarına daha sarıya yakın yeşiller yapıştıracağız.Başka 

malzemen yok mu?. 
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X. – Var hocam hepsi benim. 

X. – Hocam biz ortak kullanıyoruz. Benden de alabilirsiniz. 

□ Ö. – Olur. (öğretmen broşürleri karıştırarak, ararsından sayfalar kopardı) 

Ö. – Bunları da uç kısımlarına yapıştırabilirsin. 

Saat 13:40 

Öğretmen masasına geçti, oturdu (Gözlemciye dönerek). 

Ö. – Belimden rahatsızım, asılında çok fazla ayakta duramıyorum. 

G. – Geçmiş olsun. 

Ö. – Gelecek hafta rapor almayı düşünüyorum. Doktora da gitmem lazım,daha 

önce bir ameliyat geçirmiştim. 

Ö. – 7/A daha sessiz.Dolaşma, dolaşma… 

Ö. – Aslında idareyle bir görüşsek gelecek hafta derse girmek ister misin? 

Müsait olur musun? 

X. – Hocam oluyor mu? 

Ö. – Evet gayet iyi gidiyor.  

X. – Bunu da kullanabilir miyim? 

Ö. – Alüminyum folyo mu? 

X. – Evet. 

₪ Ö. – Tabi ki nereye kullanacaksın? 

X. – Şuraya yapıştıracağım. Tabak demirmiş gibi. 

Ö. – Tabi tabi çok güzel olur. Metal hissi uyandırır tabi güzel. 

Ö. – Ne diyordum müsait olur musun? 



 

 

166 

G. – Tabi, olur. 

Ö. – Dersimiz de boş geçmemiş olur. Nöbetçi öğretmen farklı branştan olunca 

boş geçiyor tabi. 

G. – Resmi olarak bir sakınca görmezlerse tabi ki olur. 

Ö. – Teneffüste … hanımla görüşelim, beraber. 

G. – Tamam. 

● Ö. – Çocuklar lütfen daha sessiz. Yavrum bırak artık başkalarını kendi 

çalışmalarınla ilgilen. 

Ö. – Saat kaç oldu? 

X. – İki Dakka var hocam! 

□ Ö. – Böyle sorulara hemen cevap verirler görüyor musun? 

Ö. – Herkes yavaş yavaş toparlansın. Haftaya ben gelemezsem Özden 

öğretmeninizle çalışabilirsiniz. Sınıf başkanı teneffüste yanıma gel, sınıfa duyurursun. 

(Gürültü, uğultular). 

Ö. – Dinle burayı. Öğretmeninizi üzmeyin çalışmalarınızı tamamlayın. 

X. – Tamam hocam. 

X. – Hocam siz niye gelmeyeceksiniz? 

□ Ö. – Rahatsızım çocuklar belimden ameliyat olabilirim. Doktora gideceğim. 

X. – Geçmiş olsun hocam. 

X. – Geçmiş olsun hocam. 

X. – Geçmiş olsun. 

Ö. – Tamam sağ olun. Teşekkür ederim. 

Ö. – Söylediklerim anlaşıldı mı? 
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X. – Evet. 

Saat 13:45 

Zil Çaldı 

Ö. – Sıralarınızın altında kağıt parçaları kalmasın.Yapıştırıcıların ağzını açık 

unutmayın. 

(Gürültü uğultu) 

13:45 Kayıt sonu 

Süre Örnekleme Tablosu 

Öğretim Yöntemi Dakika % 

Temel Bilgi Aktarımı 7 17,5 

Yönetsel 11 27,5 

Süreç İçinde İletişimsel 14 35 

İşlevsiz 3 7,5 

Toplam 35 87,5 

8.9. 7/A Sınıfı Üçüncü Dersin Sınıf Yönetimi Açısından Yorumu 

 Gözlemlenen derste öğretmen nöbetinden dolayı sınıfa geç gelmiştir. Ancak 

geldikten sonra öğrencilere açıklama yapmış ve özür dilemiştir. Öğretmenin bu 

davranışı, öğretmenlerin oluşturdukları iletişim ortamı, bir model olarak doğru 

davranışın sergilenmesi ve öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerinde önemli bir 

role sahiptir. Gözlem yapılan derslerin tümünde, öğrencileriyle sürekli olarak ilgilenmiş 

ve teşvik edici bir iletişim biçimi seçmiştir. Ancak ilgilendiği öğrenciler genellikle ön 

sıradakilerle sınırlı kalmıştır.  

 Ancak öğretmenin iletişim süreci ders süresiyle sınırlı kalmış, öğrencilerin okul 

dışındaki yaşantılarında yer almamıştır. Öğretmen iletişimde rollere dayalı, kendisini 
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merkez alan bir ilişki şeklini benimsemiş, sadece görev ve sorumlulukların paylaşımı 

noktasında öğrencilerle okul yaşantılarını paylaşmıştır.  

 Dersin işleyiş sürecinde öğretmen örnekler üzerinde anlatım yöntemini 

kullanarak temel bilgi aktarımında bulunmuştur. Başka bir öğretim yöntemi 

geliştirmemiş, hatta bildiği öğretim yöntemlerini de uygulamamıştır. Öğretmen dersin 

işleyişinde sadece geçmiş yıllarda yapılmış olan öğrenci çalışmalarını materyal olarak 

kullanmış, başka bir materyal kullanma noktasında da çaba göstermemiştir. 

Öğretmen sanat eğitiminin, resim dersinin yada konunun öğrenciye hangi 

anlamda yarar sağlayabileceğini, gözlemlenen hiçbir derste belirtmemiştir. Dolayısıyla 

öğrenci yapmış olduğu çalışmayı anlamlandıramamış, çaba göstermemiştir. Buna bağlı 

olarak öğrenciler destekleyici sözcükler dışında motive edilmemiştir. Gözlemlerde 

öğretmenin, her öğrencinin farklı ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıkarak hareket 

etmediği tespit edilmiştir. Derse olan dikkatin yoğunlaşmamasından, sınıfların kalabalık 

olmasından, öğrencilerin içsel motivasyonlarının sağlanmamış olmasından dolayı çoğu 

zaman öğrencilerde güdüleme eksikliği olduğu saptanmıştır. 

Konunun işlenmesi noktasında öğretmenin uygulama çalışmalarına yoğun olarak 

zaman ayırmasının, sınıfta oluşan gürültünün artmasıyla beraber, sürekli yapılan 

uyarılarla zaman kaybına neden olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında öğretmenin 

sıklıkla kullandığı disiplini sağlama yönündeki uyarıların dikkate alınmadığı 

görülmüştür.  

Gözlemlenen derste öğretmenin sağlık problemi olmasına rağmen, bu problemi 

hiçbir şekilde sınıfa yansıtmamış olması, sınıf atmosferinin değişmesini engelleyici bir 

davranış olarak dikkat çekmektedir.  

Yapılan altı haftalık gözlemlerde sanat eğitiminde sınıf yönetimi konusunda 

örneklem olarak alınan derslerde; sınıfın fiziksel yapısı ve sanat odasının bulunmaması, 

derslerde özel öğretim yöntemlerinin kullanılması, derslerde teknolojik araç – 

gereçlerden yada çeşitli materyallerden faydalanılmaması, motivasyon eksikliği, 

istenmeyen davranışların önlenememesi, zamanın etkili kullanılmaması, öğrencilerin 

zeka alanlarına göre yöntemlerin seçilmemesi, sanat eğitimi içerisinde sanat eleştirisi, 

sanat tarihi, estetik, disiplin gibi alanlarına yer verilmemiş olması şeklinde bir çok 

problem olduğu ortaya çıkmıştır.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınıf yönetimini sağlamada, tekdüze bir yaklaşımdan koparak eğitime kalite ve 

çeşitliliğin getirilmesi ancak geleneksel eğitim anlayışından çağdaş eğitim anlayışına 

doğru ilerleyerek, teknolojinin gelişmelerini takip ederek ve hepsinden önemlisi 

eğitimcinin öğrenci doğasını kavrayıp empati yeteneklerini günden güne geliştirmesiyle 

sağlanabilecektir. Sanat eğitimcilerin eğitim psikolojisini kavramasının, öğrencilere 

sanatı sevdirebilmesi tamamen dışarıdan beklemeyle değil eğitimcinin kendi kişisel 

mücadelesiyle sağlanacağı kuşkusuzdur.  

Gözlemlenen sınıf içi öğretme – öğrenme sürecinde, öğretmenin sınıf düzenini 

sağlamada otoriter öğretim tarzını benimsediği ancak yine de sınıfta disiplin sorununun 

olduğu sunucuna varılmıştır. Öğretmenin süreç içerisinde yeterli düzeyde oyun 

etkinliğine yer vermediği, küme ve grup çalışmaları yaptırmadığı, tartışma yöntemini 

kullanmadığı, problem çözme, gösteri, örnek olay ve proje yöntemlerini kullanmadığı, 

ders işlerken yeterince araç – gereç kullanmadığı ortaya çıkmıştır.  

İletişim sürecine bakıldığında ise, sınıf içi sorunları öğrencilerle konuşarak 

çözmelerine yardımcı olmadığı, empati becerilerini yeterli seviyede kullanmayarak 

sadece sözlü ve sözsüz olarak uyarılarıyla sınıf içerisinde etkileşim içerisinde 

bulunduğu saptanmıştır.  

Öğretmenin, ders zamanını büyük ölçüde uygulama ile geçirdiği tespit 

edilmiştir.   

Araştırmada ortaya çıkan sınıf yönetimi problemleri doğrultusunda öneriler 

geliştirilmiştir. Bunların en başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 

hizmet içi eğitim programlarında sınıf yönetimi konularının yer almasının 

öğretmenlerin bu konuda eğitimden geçirilmelerinin yararlı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Öğrenci merkezli yaklaşımlara ve öğretim yöntemlerini uygulamaya ağırlık 

verilmeli, sınıf içinde araç gereç kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca iletişimin 

sağlanmasında öğrenciler ile okul yaşantısı dışında paylaşımlarda bulunulmalı, 

velilerinde okul etkinliklerine aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.  
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Öğrencilerin gereksinimleri göz önüne alınarak, üniversitelerle iş birliği 

yapılmalı, öğretmenlerin meslek içinde geliştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla 

okullarda çeşitli seminerler, konferanslar, workshop uygulamaları düzenlenmelidir.  

Öğretmenlerin çocuk sevgisine sahip, alanında uzman, bilgi ve yeteneklerini 

derslerde mümkün olduğu ölçüde aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri 

sağlanmalıdır ve bunları karşılamaya yönelik öğretmen yetiştirme programlarında adı 

geçen sınıf yönetimi konularına ağırlık verilmelidir.   
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