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HEDEFLER 
 

 

ÖZGÜN (SPESİFİK) – KİM? NE 

YAPACAK? 

 

ÖLÇÜLEBİLİR – NASIL 

YAPILACAK? 

 

ULAŞILABİLİR – MAKUL 

MÜ? 

 

UYGULANABİLİR – BEKLENEN SONUÇ 

NEDİR 

 

ZAMANLAMA – NE ZAMAN 

YAPILACAK? 

 
1-Araştıran, duyarlı ve estetik bakış açısına sahip , 
Sanata ve sanatsal ürünlere farklı sanat 
pencerelerinden bakabilen ve sanattan zevk alan, 
öğrendiklerini  gerçek yaşamla ilişkilendirebilen, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda, neyi nasıl ve neden 
yaptığını sorgulayabilen bireyler yetiştirmek. 
 

 
 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

 
 
Yıllık sistemli uygulanan ünite 
planlarında hedefin tüm esaslarına 
etkinlikleri ile yer verilcektir. 

 
 
Tüm öğrencilerin estetik bakış 
açısı ve sanatta zevk alma  ölçütü 
değişkendir. 
Hedef tüm öğrencilerin bireysel 
farklılklar göz önünde 
bulundurularak belirlenmiştir. 

 
 
Öğrencilerin eğitim yılı başlangıcı ve sonu 
sürecinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda İvme 
kazanması 
Kişisel sergiler hazırlanması 
Kendilerini  keşfetmelerinde yardımcı olmak 
Öğrencileri destekleyerek sanattan zevk almalarını 
sağlamak 

 
 
Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

2-Öğrenenlerin bireysel birikim ve gelişimlerini göz 
önünde bulundurarak, sanattan zevk almalarını, 
öğrendiklerini gerçek yaşamla ilişkilendirmelerini, ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası 
etkinliklere katılan bireyler yetiştirmeyi sağlamak. 
 

 
 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

 
Ulusal ve uluslararası proje ve 
yarışmalara aktif katılım için öğrenci 
desteklenecektir. 
Alan bilgisinde evrensel sanat 
değerlerine yer verilecektir.Dönüşümlü 
düşünme gerçekleştirilecektir. 

 
Okul genelinde uluslararası 
yarışmalara  katılmak. 
Ulusal ve uluslararası sanat 
gelişmelerine sanat eğitiminde 
yer vermek. 

 
Öğrencilerin uluslarası  yarışmalarda derece 
almaları,sergi ve etkinlikleri bilinçli bir şeklide 
ziyaret etmeleri ,takip etmeleri 
anlamaları.Uluslarası proje görevinde topluma 
hizmet değerlerini sanat ile ilişkilendirerek 
yaşatması. 

 
Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

3-Tüm standart ve okul politikalarımızı doğru ve etkili 
kullanmak. 

 
 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

 
Tüm değerlendirmelerde ve 
çalışmalarda okul politikalarının 
öğretmen ve öğrenci tarafından 
benimsenerek yapılması. 

 
Eğitim yılı içinde tüm çalışmalarda 
politikların gerekliliği dikkata 
alınarak değerlendirme 
yapılacaktır.  

 
Tüm çalışmalarda  okul politikallarına önemle yer 
verilmesi doğal süreçte benimsenmesi. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

4-Süreç günlüklerimizi ,görsel günlüklerin, İzlemci 
çalışmalara yönlendirerek ,aktif kullandırmak. (not 
tutma,kayıt altına alma, yazma, çizme) 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

Süreç günlükleri ve görsel 
günlüklerimizi düzenli yada dönem 
aralarında kontrol ederek , mutlak 
geribildirim  verilmesi. 

Tüm çalışmlarda not tutma,tarih 
atma,ön çalışma yapma ve 
defterlerde sürecin görülmesi. 

Öğrencinin sanat dersinde kullandığı defterde 
araştırmalarının  ve çizimlerinin dönşümlü 
düşünme notlarının ve öğrenci ve öğretmen 
geribildirim ve yönlendirmelerinin yer alması. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

6 -5., 6. ve 7.sınıflarda disiplinlerarası öğretim programı 
doğrultusunda  MYP ünite planlarının  uygulanmasını 
geliştirilmesi sağlamak. 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

Myp düzeyler için yapılan ünite 
çalışmaları ve değerlendirmelerin tüm 
yıl myp koordinatörü ve bölüm içinde 
hazırlanması. 

Eğitim yılı başında MYP,ATL 
Toplantı çalışma saatleri ve 
planlamıştır. 

Myp  düzeyler için yapılan ünite çalışmaları ve 
değerlendirmelerin zaman planlamasına ve 
hedeflere uygun kanıtlı olarak gerçekleşmesi. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

7-Portfolyo ve MYP Karnesi hazırlıklarının tamamlanıp,  
Yatay ve dikey planlamaların yapılarak ,uygulanması, 
Myp karnesi hazırlıları için öğrenci kriter tablosunun 
hazırlanmasını sağlamak. 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

Portfolyo ve MYP Karnesi hazırlıklarının 
tamamlanıp,  Yatay ve dikey 
planlamalar okul ile paralel olarak 
çalışılacaktır. 

Sanat derslerinin ölçümleri ve 
karne değerlendirmeleri MYP 
ünite ölçümleri ve best feed ile 
oluşacaktır.Yatay ve dikey 
planlamaların başlıkları ve 
standartlara uygun olarak 
hazırlanacaktır. 
Öğrenci ve öğretmen 
portfolyosuda bu çalışmalar 
doğrultusunnda gelişir. 

Sanat derslerinin ölçümleri ve karne 
değerlendirmeleri MYP  ünite ölçümleri ve best 
feed ile oluşacaktır.Yatay ve dikey planlamaların 
başlıkları ve standartlara uygun olarak ölçülmeli 
ve notlandırma yapılması. 
Öğrenci ve öğretmen portfolyosuda bu çalışmalar 
doğrultunda geliştirilir. Yıl sonunda 
değerlendirililr. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

8-İletişim araçlarını etkin ve sistemli kullanmak 
(moodle,akademik değ.vb.) kültürel ve sanat 
etkinliklerinin bilinçli ziyeretlerini arttırmak. 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

Öğrenciler ve  velilere ders kaynakları 
ve sanat haberleri ölçüm araçları 
,duyurular ve bilgilendirmeler ,olumlu 
geribildirimler okul iletişim sistemini 
kullanılarak sağlanır. 

Sene başından itibaren 
bilgilendirmeleri sistematik bir 
hale getirmek bölüm politikası 
olarak benimsemek 

Öğrenci ve velilere yıl boyunca ulaşmak. Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

9-Kütüphaneyi ders içinde ve ders dışında  aktif  
kullanmak. 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

Kütüphane birimi ile üniteleri 
paylaşmak,araştırma zamanlarında 
kaynak kitap istenmesi ve 
kütüpjhanede araştırma için zaman 
planlaması yapılması 

Bu hedefimiz için kütüphane 
birimi için iletişime geçilmiştir. 

Bu hedefimizi sistematik bir hale getirmek 
Kütüphane kültürünü sanat dersleri ile 
bağdaştırmak,akademik dürüstlük politikasının 
her alanda pekişmesi. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

10-Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak , ders 
içi ve ders dışı çalışmaları destekleyerek , Kişisel 
öğrenci sergilerine yer vermek. 
 
 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

 
Veliler ve öğrencilere ulaşarak özel ilgi 
ve yeteneklerini keşfederek üstün 
yetenekli öğrencilere özel imkanlar 
sunulması.İstekli fakat desteğe ihtiyacı 
olan öğrencilerimizi yüreklendirmek. 
 

Geçtiğimiz yıllarda öğle aralarında 
atölyede isteyen öğrencilere 
destek verilmiştir. Bu yıl da bu 
etkinliklere devam edilmesi. 
Hazır olan öğrencilerin belirli 
dönemlerde kişisel sergi etkinliği 
düzenlenir. 

Kış döneminde öğlen araları etkinliği yapılması. 
Velilerden gelen ve sınıf için hazırbulunuşluk ile 
çalışmaya istekli öğrenciler ile sergi planlaması 
yapmak. 

Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır. 

 
11-Öğretmen portfolyosu geliştirmek ve çalışmaların 
arşivlenmesi. 

 
Nil Çelik 
Ahu Kılıç 

 
Öğretmen portfolyosu geliştirmek ve 
çalışmaların arşivlenmesi. 
 
 

 
Tüm çalışmaların ve amaçlı 
planlamaların yer aldığı kaynak ve 
çalışmaların arşivlenmesi. 
 

Öğretmen portfolyosunun karşılaştırılması. Tüm öğretim yılı boyunca yapılacaktır 


