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Birinci Bölüm
EĞİTİM PORTALI
Toplumsal gelişmeleri ve değişimleri müze izleyicisinin anlayabileceği çeşitli
yollarla aktarmak günümüz müzelerini çok yönlü ve çağdaş eğitim merkezleri haline
getirmiştir. Uluslararası Müzecilik Komitesi’ne göre müze eğitimi, izleyicinin gelişimini
sağlamak amacıyla çeşitli değer, kavram ve bilgilerden yola çıkarak ve pedagojik yöntemler
kullanarak geliştirilen bir kültürlenme sürecidir. Bu kültürlenme süreci aynı zamanda etkili bir
“okul dışı eğitim” örneğidir (ICOFOM, 2010).
Müze eğitimi hem duyusal hem de entelektüel boyutları olan bir eğitimdir.
Geleneksel olarak, bir müzeyi ziyaret etmekteki amaç ya müze koleksiyonunu incelemektir ya
da ziyaret bir tarihi binaya yapılıyorsa, bu binayı ayrıntılarıyla gözlemleyerek ve binada
herhangi bir uzmanlık konusunu çalışmaktır. Genel bir müze ziyareti, ziyaretçi açısından
nesneyi görmek ve anlamak üzerine kurulmaktadır ya da düşüncelerden bağımsız olarak
sadece görsel deneyim sağlamaya odaklanmaktadır. Ancak müzede görmek ve anlamak
deneyimi, dokunmak, duymak ve hatta koklamak süretiyle duyularla genişletilebilir. Bu
deneyimler sonucunda müzedeki eğitim, duyusal ve etkili bir eğitime dönüşmektedir.
1917’den itibaren müzede öğrenmenin gerekliliği önem kazanmış, müzelerin
üniversiteler gibi araştırma merkezleri haline getirilmesi vurgulanmaya başlanmıştır.
1950’lerde eğitim bilimlerinde yaşanan gelişmelerde, öğrencinin araştırarak kendisinin bilgi
üretmesi gerektiği vurgulanmıştır. Böylece müzeler, laboratuvar ve kütüphaneler önem
kazanmaya başlamıştır.1950’lerde müzelerin toplumu eğlendirecek ve eğitecek tarzda
koleksiyonlarını kullanmaya başladığı görülür. 1965’de müze kültür merkezleri kurulmaya
başlanmıştır.1970’li yıllarda özellikle sanat eğitimi alanında müzelerin kullanılması zorunlu
kılınmıştır. Bu amaçla Çok kültürlü eğitim, müze eğitimi ve kültürel dersler sanat eğitimi
öğretim programlarına girmiştir. 1970’li yıllarda müze eğitimi anlayışında yenilikler kendini
göstermiştir. Nesneler hakkında akademik bilginin aktarımının yanında, toplumun farklı
kesimlerinin özellikleri, insan gelişimi, iletişim teorileri, grup dinanizmi, kültürler arasılık
önem kazanmıştır.Nesne temelli bilgi aktarımından nesneyi bağlamsal açıdan yorumlama,
deneyim oluşturma yaklaşımına geçilmiştir.
1990’lı yıllarda müze görevli kadrosuna; araştırmacı, uzman, konservatör, restarotör,
mimar, içmimar, eğitimci-pedagog,metin yazarı, halkla ilişkiler uzmanı gibi görev alanları
girmeye başlamıştır.
Müzelerin işlevleri de;toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım - onarım)
vesergilemenin yanı sıra ve eğitimde önemli olmaya başlamıştır.
Türkiye genelinde müze sayısı 2014 yılında 392’ye ulaştı Bunların 192’si Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, 200 tanesi ise özel müze kategorisinde
yer aldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzelerin 63’ü
Arkeoloji ve tarih, 44’ü Etnografya ve antropoloji, 85’i ise genel müze olarak faaliyet
gösterdi.
Öte yandan müzede ziyaretçi ile buluşan teknolojik unsurlar, sanal müzecilik
örnekleri, keşif odası vb. etkileşimli birimler Türkiye geneline henüz yeterince
yaygınlaşmamıştır.
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Müze eğitimi bu gelişmelerle ayrı bir uzmanlık ve eğitim gerektiren bir alan
olmuştur. Bu nedenle pek çok ülkedeki üniversitelerde müzecilik ve müze eğitimi
formasyonu veren bölümler açılmıştır. Müzelerin eğitim bölümlerinde müze eğitimi
almış uzmanlar görevlendirilmeye başlamıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde
müze eğitimi önceleri gönüllü müze derneklerinin emekli sanat tarihi, arkeoloji ve tarih
öğretmenlerinin özel seminerlerle yetiştirilmesiyle gerçekleştirilmiş, daha sonra
1960’larda müzecilik yüksek lisans eğitimi görmüş müze eğitimcilerinin kadrolara
alınmasıyla müzelerde eğitim bölümleri oluşturulmuştur. Türkiye’de de hem lisans hem
de lisansüstü düzeyde Müzecilik ve Müze Eğitimi programları açılmaya başlanmıştır:

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik yüksek lisans programı,

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi yüksek lisans
programı,

İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi yüksek lisans programı

Mimar Sinan Güzel Müzecilik yüksek lisans programı

Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Lisans ve yüksek lisans
programı

Akdeniz Üniversitesi Müzecilik yüksek lisans programı

Başkent Üniversitesi Müzecilik yüksek lisans programı vb.
Aynı zamanda örgün eğitimde de Müze Eğitimine özellikle 2000 yıllardan sonra
büyük önem verilmeye başlanmıştır.2005-2006 öğretim yıllından itibaren Türkçe,
matematik, fen ve teknoloji öğretimi gibi derslerde müzelerden yararlanılması gereği
vurgulanmış, görsel sanatlar ve sanat etkinlikleri derslerinin programlarında müze
eğitimi öğrenme alanı olarak ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar programın
yaklaşık üçte birini oluşturmuştur.
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde “Müze Eğitimi”bir ders olarak okutulmaya
başlamıştır. Öğretmenlik Programlarında (Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği, Resim öğretmenliği vb. Lisan Programlarında) bazen zorunlu bazen de
seçimlik ders olarak “Müze Eğitimi” dersi okutulmaktadır.
Türkiye’de müzecilik alanında yaşanan tüm bu gelişmelere karşın müze eğitimi
alanında eğitilmiş yeterli insan gücü yetiştirilememiştir.
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İşte bu Projenin amacı
Ülkemizdeki müze çalışanları ve müzecilik/müze eğitimi alanlarında mesleki
eğitim kalitesinin arttırılması, Üniversite-sektör işbirliğinin sağlanması, Çağdaş
müzeciliğin e-öğrenme portalı ile sunulması, yaygınlaştırılmasıdır.Tasarlanan mesleki
eğitim programında yenilikçi öğretim, yaklaşım, yöntem ve tekniklerine yer vermek ve
müze uzmanlarına bilişim teknolojileri temelli bir e-öğrenme portalı sunmak,E-öğrenme
portalı aracılığıyla
müze çalışanlarına uzaktan ve uygulamalı pilot eğitimler
vermek,Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Müze Eğitimi Anabilim Dalı için
hazırlanacak akademik eğitim programı ile Türkiye’nin diğer üniversitelerine ve ilgili
kurumlara referans olmaktır.

Projenin Hedef Kitlesi ise; Müze Profesyonelleri (Müze yöneticileri, Müze
uzmanları, Müze Eğitmenleri, Müze rehberleri, Müze Küratörleri) Müzecilik, Müze
Yönetimi, Müze Eğitimi, Sanat Yönetimi ve Sanat Tarihi bölümlerindeki lisansüstü
öğrencilerdir.Ayrıca Projenin çıktılarından,Akademisyenler, Yerel yönetimler, Kamu ve
özel müzelerde çalışanlar, Müzecilik alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar,İlgili sivil
toplum örgütleri,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı vb’dir.
Proje sürecinde
gerçekleştirilmiştir:

bu

amaçlara

ulaşmak

için

aşağıdaki

çalışmalar

Mevcut ve potansiyel müze çalışanlarının ve müzecili/müze eğitimi alanında
lisansüstü eğitim alan öğrenciler için mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik
Roma’da beş gün süren bir eğitim düzenlenmiştir. Proje ortaklarından Euro Innovanet’in
ev sahipliği yaptığı eğitim beş gün boyunca Türkiye, Romanya ve İngiltere’den gelen
müze profesyonelleri, akademisyenler ve müze eğitimi öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşmiştir. 28 Eylül- 2 Ekim 2015 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesinin müze
eğitimi ABD’ının lisansüstü programına kayıtlı olan öğrencilerden ve özel ve kamu
müzelerinde çalışanlardan oluşan 35 kişinin, Roma’da F-müze programı üzerinden
sanal müze tasarlama ilkeleri, teknikleri ve pratikleri; sosyal medya, bilgi ve bilişim
teknolojileri kanalıyla müze tanıtımı; müze pazarlama ve markalaştırma vb. temel
konularını kapsayan eğitim programına katılımları sağlanmıştır.
Eğitimin 28 Eylül’deki birinci gününde Euro Innovanet kurumundan Dr. Marco
Merlini kurmuş olduğu F-Museum Portalını tanıttı ve Sanal Müzecilik çalışmalarından
bahsetti. F-Museum modelinin kurulma aşamalarını, prensiplerini, teknik altyapısını
anlatan Dr. Merlini ‘sanal müzeciliğin ulaşılabilirlik açısından önemli ve yenilikçi bir yol
izlediğini’ belirtti. Müzelerin değişiminde profesyonel roller, Sanal müzecilikte yönetişim
yeterlilikleri, içerik uzmanlığı, üç boyutlu modelleme üzerine sunumlar gerçekleştirildi.
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Eğitimin ikinci gününde kültürel çalışmalar, bölgesel pazarlama, işletme, markalaşma,
bağış ve sponsorluk konusunda bir çalıştayın gerçekleştirilmesi yanında müze iletişiminde
yenilikçi yolların tartışıldığı iki oturum yapıldı. Proje ortaklarından Ironbridge müzelerde
iletişim teknikleri, müzede sosyal medya kullanımı, kurumsallaşma, sponsorluk çalışmaları
gibi konularda sunumlar yaptı.

Eğitimin üçüncü gününde Uluslararası Müzeler Birliği’ne (ITC) göre müze
iletişiminde en çok kullanılan ve başarılı olan yöntemler tartışıldı. Oturumlarda Uluslararası
Müzeler Birliği ve müzelere erişilebilirlik ve kültürel miras konuları işlendi. Eğitime ev
sahipliği yapan National Museum of Oriental Art (Ulusal Doğu Sanatı Müzesi) rehber
eşliğinde gezildi ve müze eğitimi üzerine müze uzmanları tarafından bilgiler verildi.
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Eğitimin dördüncü gününde, Türkiye’de müze çalışmaları ve müze uzmanlarının
eğitimleri temalı oturumlar gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim veren
Müze Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan sunumlarda müzede
öğrenmenin yaratıcı yolları, pazarlama stratejileri konulu çalışmalar örnekler ile birlikte
sunuldu. Proje kapsamında müze çalışanları ve müzecilik/ müze eğitimi öğrencileri için
hazırlanmakta olan yeni müfredattan bahsedildi.
Eğitim, beşinci gününde Roma şehrindeki önemli müzelerin rehber eşliğinde
gezilmesi ile son buldu. Capitolini Müzesi, Oyuncak Müzesi, Arkeoloji Müzesine yapılan
ziyaretleri sonrasında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Beş gün süren eğitimin sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi. Ayrınıtlı
bilgi
söz
konusu
eğitim
sırasında
yapılan
sunumlar
için
Bkz.
www.cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr

Roma Eğitimi Programına Katılan Müze Profesyonelleri, Lisansüstü Öğrenciler ve Akademisyenler.
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EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Süresi: 28 Eylül – 2 Ekim 2015
Programın İçeriği:
1.ve 2. Gün: Ön eğitim modüllerinin çalışılması, 09.30 – 13:00 / 14:00 – 17:00
3. Gün: Ön eğitim modüllerinin çalışılması, 09.30 – 13:00 / Rehberli Tur 14.30’dan itibaren
4. Gün: Ön eğitim modüllerinin çalışılması, 09.30 – 13:00 / 14:00 – 17:00
5. Gün: Farklı türlerdeki müzelere rehberli geziler, 09.30 – 13:00 / 14:00 – 17:00
Öğretim Yöntemleri:
 Soru – cevap yöntemi
 Tartışma Yöntemi
 Çalışma grubu yöntemi
 İmgeleme yöntemi
EĞİTİM ŞEMASI: İÇERİKLER, MATERYAL, KAZANIMLAR VE BECERİLER
EĞİTİM GÜNÜ
ÖĞRENİLECEK KONU
KAZANIMLAR VE BECERİLER
1. F-MUSEUM Modeli.
1. GÜN
 Sanal alanlarda nasıl
F-MUSEUM Modeli.
çalışılacağını ve
İletişim ve sanal
öğrenileceğini bilir. İş modeli
müzeler: Sanal müze
üzerinde çalışma.
oluşturmada ilkeler,
2.Değişen Müzelerde
 Müze profesyonelleri sektörü
teknikler, uygulamalar profesyonellerin rolü
içindeki mevcut istekleri,
talepleri bilir.
3. Sanal müze yöneticisinin
 Sanal müze ile ilgili süreçte
yeterlikleri
anket ve analiz süreçlerinde
ve ekip liderliğinde
yönetimsel yeterlikler
kazanır, sanal müzenin
ihtiyaçlarını ve
gereksinimlerini bilir.
4. Sanal müze içerik uzmanının
 Sanal müze için içerik
yeterlikleri
oluşturmayı bilir.
 Dokümanları (text mesajlar,
görseller ve çoklu medya
belgeleri) biçimlendirmeyi,
değiştirmeyi ve sanal müzeye
yüklemeyi bilir
5. Sanal müze web yöneticisinin
 Veri tabanı yükleme becerisi
yeterlikleri
kazanır.
 İnternette bilginin farklı
biçimlerini yayınlamayı bilir
6. 3D Modelleme
 3D modelleme ve yazılım
fonksiyonlarına ilişkin temel
düzeyde bilgi edinir.
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EĞİTİM GÜNÜ
2. GÜN
Müzelerle iletişimin
yenilikçi yolları.
Operasyonel, kültürel
ve bölgesel pazarlama;
müzenin ticari satışı,
markalaşma ve
finansal destek temini.

ÖĞRENİLECEK KONU
1. İletişim teknikleri

2. Sosyal medya ve müze
tanıtımları

3. Lobi stratejileri

4. Bölgesel, operasyonel ve
kültürel pazarlama

5. Müze pazarlaması ve
markalaşma

6. Pazarlama stratejileri

7. Finansal destek stratejileri
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KAZANIMLAR VE BECERİLER
 Müzenin geniş izleyici
toplulukları ile olağan ve sıra
dışı etkinlikleri kapsamında
İletişim tekniklerini
geliştirmek için kullanma
yeteneği kazanır.
 Sosyal medyada iletişim
kurma ve ICT ile geniş
izleyicilere ulaşma becerileri
kazanır.
 Farklı inisiyatiflerle, projelere
ve bölgesel aktörlerle
İşbirlikçi stratejiler geliştirme
yeteneği kazanır (kamusal,
özel ya da kar amacı
gütmeyen vb)
 Ekonomik, turistik ve sosyal
bölgesel aktörlerle işbirliği
geliştirme yeteneği kazanır.
 Müzeyi yükseltmek için
kültür pazarının elemanlarını
yönetmeyi bilir
 Müze pazarlama ve
markalaşma süreçleri ve
stratejileri doğrultusunda
müzenin içeriklerine değer
biçmeyi
 Müzeyi yükseltmek için
kültür pazarının elemanlarını
yönetmeyi bilir
 Müze etkinliklerini artırmak
için özel ve kamusal
sponsorların çalışmalarına
dâhil olma becerisi kazanır.

EĞİTİM GÜNÜ
3.GÜN
Müze İletişiminde en
iyi uygulamalar ve
ICT üzerinden
ulaşılabilirlik

ÖĞRENİLECEK KONU
1.ICT ve müze ulaşılabilirliği

2.“To the Museum…” artırılmış
gerçeklik uygulaması ile kültürel
miras ile iletişim kurmak

3.Ulusal Oryantal Sanatlar Müzesi
Deneyimleri

KAZANIMLAR VE BECERİLER
 Müzenin ulaşılabilirliği
konularında ve en önemli
başlıklar hakkında farkındalık
kazanır
 Hayal etme ve plan yapma
becerisi kazanır
 Ulaşılabilirlik müdahaleleri
 Özel hedef gruplarla iletişim
kurmanın yollarını bilir




EĞİTİM GÜNÜ
4.GÜN
Türkiye’den müze
uygulamaları ve
müze
profesyonellerinin
eğitiminde engeller

ÖĞRENİLECEK KONU
1. Örnek Olay: Pazarlama
stratejileri

2. Müzede öğrenmenin yaratıcı
biçimleri

KAZANIMLAR VE BECERİLER
 İki müze için müze pazarlama
stratejilerinin ve müze
yönetiminin temelleri
bağlamındaki durumlarını
fark eder.
 Yaşayan Müze ve Halkbilim
Müzeciliğine deneysel
yaklaşım
 Kapadokya Sanat ve Tarih
Müzesi (Her bir müzenin 5er
dakikalık sunumları olacaktır)
 Özel bir hedef grupla iletişim
kurma becerisi kazanır.


3. Müze uzmanlarının öğrenme
çevreleri
4. Müze profesyonelleri ve
lisansüstü öğrenciler için iki
derslik özgün bir program
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Özel hedef gruplara yönelik
müze içerikleri hazırlama
yeteneği kazanır
Kültürlerarası yenilikçi
projeler ile ulaşılabilirlik
bilgisi edinir.
Özel bir hedef grup için müze
içeriklerine değer biçer.

Özel bir hedef gruba yönelik
müze içerikleri hazırlama
yeteneği kazanır.
Müze profesyonelleri için
çalışma çevreleri oluşturmak
VET ve daha yüksek öğrenim
düzeyleri için akademik
program oluşturma bilgisi
kazanır.
Özel bir hedef grup için müze
içeriklerine değer biçer.

EĞİTİM GÜNÜ
5. GÜN
Müze ziyaretleri

ÖĞRENİLECEK KONU
1. Farklı türlerdeki müzelerde
farklı ihtiyaçları yakalamak
için müze ziyaretleri
yapmak:
 Çocuk müzesi
 Oyuncak müzesi
 Kültür ve sanat müzesi
 Arkeoloji Müzesi

KAZANIMLAR VE BECERİLER
 Farklı türdeki müzelere ve
müze profesyonellerine
ilişkin farkındalık
geliştirir.
 Özel hedef gruplar ile
nasıl iletişim kurulur?
 Özel hedef gruplar için
içerik geliştirme becerisi
edinir.
 Kültürlerarası yaratıcı
projeler ve ulaşılabilirlik
hakkında bilgi edinir.
 Özel bir hedef grup için
müze içeriklerine değer
biçer.
 Farklı müze türlerinden
müze profesyonellerine
eğitim verme yeteneği
kazanır.

Proje kapsamında Müze Profesyonelleri,akademisyenler ve öğrenciler için yenilikçi
öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanılarak bilişim teknolojileri temelli Müze
eğitimi alanında e-öğrenme portalı hazırlanmıştır (EK:1 ).
Müze/müzecilik eğitimi alanında geliştirilen e-öğrenme portalı alanlarıda uzman dört
öğretim üyesi tarafından hazırlanmıştır.Hem lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin çağdaş
müzecilik yaklaşımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları sağlanmış, hem de Müze
Profesyonellerinin mesleki eğitime ilişkin kapsamlı,eğlenceli ve anlaşılır bir eğitim modülü
geliştirilmiştir. Müze eğitimi alanında e-öğrenme programın geliştirilmesi, müze/müzecilik
eğitimi alanında kalitesinin artırılması ve alanda çalışanların niteliğinin daha da artırılmasına
yönelik politika geliştirilmesine olanak sağlamışı hedeflenmiştir. Bu bağlamda Müze
Profesyonelleri E-Öğrenme Portali’nin ilk Sanal Sınıf Programı Nisan- Mayıs 2016 ayları
içinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.Hazırlanacak e-öğrenme portalı ile dijital araştırma ve
öğrenmenin teşvik edilmesi ve katılımcıların ihtiyaçları ile hedefleri doğrultusunda esnek
öğrenme yolları oluşturulması sağlanmıştır.
Müze profesyonelleri için hazırlanan eğitim programının bir kısmını içeren
modüllerle, E-portal aracılığı ile bir pilot eğitim uygulaması yapılmıştır. Böylece yaptığımız
araştırmaya göre ülkemizde ilk kez uzaktan eğitim aracılığıyla müze alanında bir eğitim
gerçekleştirilmiştir. 3 hafta süren bu pilot eğitime katılmak için 350’den fazla müze çalışanı
başvurmuş ancak 67 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Uzaktan eğitim aracılığıyla müze
çalışanlarına yönelik olarak yapılan bu eğitim programının önümüzdeki akademik yılda da
daha zengin bir içerikle devam etmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak müzede eğitim
vermek isteyen her kes için ülkemizin mevcut koşullarında uygulanabilirliği çok yüksek bir ”
müze Eğitimi Model”i geliştirilmiştir
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Bütün bunlara ek olarak projemizin bulgularını paylaşmak üzere proje ortaklarıyla İtalya’da,
İngiltere’de ve Romanya’da yapılan ulusötesi toplantıların yanında ulusal ve uluslararası
düzeyde toplantılar gerçekleştirilmiştir.
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Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ile işbirliği yapılarak 11 -13 Nisan 2016 tarihleri arasında 500 den fazla müze çalışanın
akademisyen,ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla çok başarılı Antalya’da uluslararası bir
sempozyum düzenlenmiştir.
11 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Çağdaş Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar başlıklı
çalıştay üç bölümden oluşmuştur. Açış konuşmalarının ardından ilk oturumda “Müzecilikte
Yeni Yaklaşımlar” başlıklı ilk oturumda İngiltere White Rook Projects’ten Robin Clutterbuck
“Ziyaretçilerle Buluşma” başlıklı sunuyu yapmıştır. Clutterbuck’ın ardından Northeastern
Illinois Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suzanne Gaskins “Çocukların Aileleriyle Birlikte
Öğrenmesi” ve John Stevenson ise “Başarılı Bir Müzecilik İçin Nitelikli Eğitimcilerin
Önemi” adlı bildirileri sunmuşlardır. Oturumun ilerleyen sürecinde ise TATE Modern sanatlar
Müzesi “Herkes için Tate: Müzeler, Topluluklar ve Yenilenme” başlıklı bildiriyle ve Stephen
Greenberg ise “Müzeler, Topluluklar ve Yenilenme” başlıklı bildiri ile yer almıştır. İkinci
oturumda Tyne & Wear Müzesi’nde Iain Watson “Dijital Dünyada Müze Yaşantısı: Tyne &
Wear Müzesinde ve Arşivlerinde Dijital Deneyimler” adlı bildiriyi sunmuştur.
METAPHOR’dan Rachel MORRIS “Müzelerde Fiziksel ve Dijital Uygulamalar Arasındaki
Değişen İlişkiler” başlıklı bildiriyi, Frankly Green Webb’den Lindsey Green “Post-Dijital
Müzeyi Anlamak” ve Sınırlar Ötesi Müze (MWNF)’den Eva Schubert “Sınırlar Ötesi Müze:
En Geniş Çevrimiçi Müze” başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.

Projemiz kapsamında önceki toplantılardan farklı olarak daha etkili analiz ve
sentezlerin yapılabilmesine ve toplantının sonunda da bir “sonuç raporu”nun ortaya çıkmasına
zemin hazırlayacak şekilde, bir çalıştay olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla,
müze ve müzecilik alanının farklı boyutlarında uzmanlaşmış akademisyenlerin yanında kamu
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ve özel müzelerde görev yapanlar yani projemizdeki ifadesiyle “müze profesyonelleri”nden
oluşan sınırlı sayıda katılımcı çalıştaya davet edilmiştir.
Böylece müze/müzecilik alanının hem eğitim ve öğretim boyutunda yer alanlar hem de
bu işin mutfağında bilfiil yer alan müze profesyonelleri bir araya getirilerek çalıştayın
bitiminde ortak aklın ürünü olan bir “sonuç raporunun” ortaya konmasıyla bu alana daha
fazla katkı yapılması hedeflenmiştir (Ek:2).
Müze Profesyonelleri Projesi: Ortak Akıl Çalıştayı
KOLAYLAŞTIRICI
Uğur Ersoy
YÖNLENDİRİCİLER
Prof.Dr.Ayşe Çakır İlhan
Prof.Dr.Müge Artar
Prof.Dr.Fatma Bıkmaz
Yrd.Doç.Dr.Deha Doğan
Dr. Ceren Karadeniz
PROGRAM
09 00- 09:30 Kayıt
09 30- 10:30 Açış Konuşmaları ve Çalışma Programının Tanıtımı
Prof. Dr. Belgin AKÇAY (Ankara Üniversitesi, Proje Koordinatörü)
Abdullah Kocapınar
(Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Prof.Dr. Erkan İbiş
(Rektör, Ankara Üniversitesi)
Çağrılı Konuşmacı:Suay Aksoy (Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM)
Kurulu Başkanı)
10:30-11:00
Çay-Kahve Arası
DRAMA YÖNTEMİ İLE MOTİVASYON ÇALIŞMASI
11:00 - 12:00 İdeal Durum / Hedef Belirleme Çalışması
12:00 - 13:30 Öneri Geliştirme Çalışması
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15:30 Çalışma Sonuçlarının Paylaşımı
15:30-15:45
Çay-Kahve Arası
15:45 - 16:30 Çalışma Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Politika Önerileri
16:30 - 17:00 Sonuç Oturumu
Zülküf Yılmaz (Genel Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Danışma

Tarih: 13 Haziran 2016
Saat : 9:00-17:00
Yer
: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü/ 100. Yıl Salonu, Tandoğan Yerleşkesi.Tandoğan Ankara
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Proje Ekibi: Prof.Dr. Belgin Akçay, Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan, Prof.Dr. Müge
Artar, Prof.Dr. Fatma Bıkmaz, Yrd.Doç.Dr.Deha Doğan, Uğur Ersoy, Derya
Sevinç, Asuman Erdem, Ceren Karadeniz, Berivan Ekinci,Nergiz Üçüncü, Yiğit
Karabulut, Pelin Okvuran, Sibel Güven
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İkinci Bölüm
ÇAĞDAŞ MÜZEBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÖNERİSİ

Programın Adı: ÇAĞDAŞ MÜZEBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Hedef Grup: Tüm müze çalışanları ve diğer ilgili alanlardan mezun olan lisans mezunları
Süresi: Tezli Yüksek Lisans: Dört yarıyıl olup, en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Tezsiz Yüksek Lisans: En az iki yarıyıl, en çok üç yarıyılda tamamlanır.
Programın Yaklaşımı: Müzelerin işlevlerine ilişkin bilim dünyasındaki en önemli gelişme
ziyaretçi memnuniyetinin merkeze alınması olmuştur. Bu değişimin bilimsel bir alt yapı ile
oluşabilmesi için ülkede müzecilik alanında yetişecek uzmanlara öncelikli olarak ihtiyaç
duyulmaktadır. Türkiye’de pek çok üniversitede Müzecilik/Müze Eğitimi alanında lisans ve
yüksek lisans programları mevcuttur. Önerilen bu programda derslerin bir bölümünün
uzaktan, bir bölümünün ise yüz yüze verileceği karma model benimsenecektir. Program hem
hedef grubu hem de program modeli olarak mevcut programlardan farklılaşmaktadır. Böylece
zamandan ve mekandan bağımsız olarak müze çalışanlarının önemli bir kısmının Çağdaş
Müzebilimi konusunda bilim uzmanı olmaları sağlanacaktır. Önerilen program; bu alanda
yüksek lisans yapmak isteyen müze çalışanları dışındaki diğer ilgililere de açık olacaktır.
Tezli ve tezsiz olarak açılması planlanan yüksek lisans programında aşağıda
sıralanan ilk dört ders zorunlu diğer dersler ise seçimlik olarak verilmesi planlanmıştır. Tezli
yüksek lisans programı 7 ders, bir seminer ve bitirme tezinden, tezsiz yüksek lisans programı
ise 10 ders, bir seminer ve bitirme projesinden oluşur. Yüksek lisans programı lisansüstü
eğitim yönetmeliği çerçevesinde yürütülecektir.
Programın Genel Hedefleri: Müze ve kültürel miras alanında çalışma yapan uzmanların ve
adayların seçildiği bu programın amacı, küratörlük, iletişim, ziyaretçi çalışmaları, müze
eğitimi ve müze pazarlaması gibi alanlarda öğrencileri donatmak ve bu alanlara akademisyen
yetiştirmektir. Programda koleksiyon yönetimi, arkeoloji ve küratörlük gibi alanların yanında
çağdaş bir müzebilimci yetiştirmek adına müzede pazarlama ve ziyaret ilişkilerine önem
verilmekte, müzede öğrenme ve müze eğitimi konularına da değinilmektedir. Yapılan
çalışmalar ve alınan derslerden sonra bir tez çalışması yapılmaktadır.
Programın Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı, Yöntem ve Stratejileri: Önerilen Programın
nihai amacı öğrenilen bilgilerin kullanılabilir ve uygulanabilir hale dönüştürülmesidir. Bu
amaçla öğrenmeyi aktif deneyimlere dayandırma ve öğrenmede önceki bireysel deneyimleri
kullanma ilkelerinin temellerini oluşturduğu öğrenen merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir.
Böyle bir yaklaşımın benimsenmesinin temel nedeni; programda öğretimden çok öğrenmeye
odaklanılması, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmeye dönük olması ve uygulamalı etkinliklere yer verilmesidir. Bu
noktada buluş, sunuş ve sorgulayıcı araştırma stratejilerinin kullanımı söz konusu olacaktır.
Programın uygulanması sürecinde kullanılabilecek yöntemler programda önerilen derslerin
hedefleri doğrultusunda belirlenecektir. Ancak, gerek kuramsal gerekse uygulamalı derslerin
öğretiminde tartışma, soru cevap, anlatım, örnek olay, yaratıcı drama, beyin fırtınası, konuşma
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halkası, görüş geliştirme, grup çalışmaları, uygulamalı müze eğitimi çalışmaları yapılması
önerilmektedir.
Programın Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı : Önerilen programın ölçme ve
değerlendirme yaklaşımı öğrenme süreci ile bütünleştirilmiş bir ölçme ve değerlendirme
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda araştırma raporları, projeler, değerlendirme yazıları, müzelerde
uygulamalı çalışmalar, yazılı sınavlar kullanılarak bilginin nasıl yapılandırıldığı ve eleştirel
düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerindeki gelişim
düzeyi belirlenebilir. Bu amaçla, önerilen programda öğrenme sürecini destekleyecek ölçme
ve değerlendirme araç ve yöntemlerine yer verilmiştir.
Programın İçeriği: Programda yer alacak derslerin isimleri ve kapsamları aşağıda verilmiştir.
ÖNERİLEN DERSLER
1) MÜZE EĞİTİMİ
2) MÜZEDE ÖĞRENME
3) MÜZEDE ÖĞRETİM
4) BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
5) MÜZE BİLİMİNİN TEMELLERİ
6) MÜZECİLİK TARİHİ
7) FARKLI MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARI
8) MÜZE, SANAT VE DRAMA
9) MÜZECİLİK VE SANAT TARİHİ OKUMALARI
10) MÜZEDE KÜLTÜR PEDAGOJİSİ
11) MÜZE KÜRATÖRLÜĞÜ
12) MÜZELER VE PAZARLAMA
13) MÜZE VE İLETİŞİM
14) MÜZE YÖNETİMİ
15) MÜZE MEVZUATI
PROJE SEMİNERİ
TEZ SEMİNERİ
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ÖNERİLEN DERSLERİN KAPSAMLARI

1) MÜZE EĞİTİMİ (Z) (3-0-3)
Müzelerin eğitim işlevleri, müze eğitiminin nerelerde verilebileceği konusunda bilgi sahibi
olma, müze araştırmacısı, müze eğitimcisinin ne olduğunu bilme. Müzecilik ve müze
koleksiyonunu tanıma, müze uzmanının ne olduğunu bilme. Müzede gerçekleşecek öğrenmeyi
genellikle müzedeki koleksiyonlara ve sergilemelere dayanarak planlama. Bu öğrenme
biçimlerini tartışılarak müzelerde yapılabilecek eğitim etkinlikleri tanımlama konularında
bilgi verilecektir.
2) MÜZEDE ÖĞRENME (Z) (3-0-3)
Müzelerde öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlar; bilişsel öğrenme yaklaşımı, yapılandırmacı
öğrenme yaklaşımı, farklı müzelerde öğrenme uygulamaları; sanat ve tarih müzeleri, doğa
müzeleri, arkeoloji müzeleri, bilim müzeleri, çocuk ve oyuncak müzeleri, öğrenme biçimleri ve
öğrenci davranışları, müzede öğrenme araştırmaları ele alınacaktır.
3) MÜZEDE ÖĞRETİM (Z) (3-0-3)
Öğretim ve öğretim programı kavramı, müzede verilen eğitimin özellikleri, müzede etkili bir
öğretim gerçekleştirebilmek için uyulması gereken ilkeler, öğreneni etkin kılan yöntemlerin
temel özellikleri, öğretimi planlama ve öğretim planının temel öğeleri ve örnek bir dersin
planlanması ele alınacaktır.
4)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Z) (3-0-3)
Bilim ve araştırma, bilimsel araştırma ve paradigmalar, nicel araştırma yaklaşımı, nitel
araştırma yaklaşımı, yaklaşımların müze araştırmalarına etkisi ele alınacaktır.Müzelere
ilişkin ziyaretçi araştırmaları, müze uzmanlarına yönelik araştırmalar, müze–ilişkisi ve
müzeye ilişkin tutumlara yönelik araştırmalar vb. ilişkin araştırmaların incelenmesi, müzeye
ilişkin ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
5) MÜZE BİLİMİNİN TEMELLERİ (S) (3-0-3)
Çağdaş müze bilim nedir, müze türleri ve çağdaş müzecilik uygulamaları nelerdir? Müzelerin
toplumun kültürel yaşamında işlevleri tartışılarak müzelerin koruma ve belgeleme, koleksiyon
yönetimi gibi faklı uygulamaları nasıl yapıldığı konularında bilgi verilir. Müzelerin, felsefe,
sosyoloji, psikoloji ve hukuk bilimi dalları ile etkileşimi tartışılacaktır.
6) MÜZECİLİK TARİHİ (S) (3-0-3)
Türkiye’de ve dünyada müzecilik tarihinin kronolojik gelişimi, tarih boyunca müzelerin
işlevlerindeki değişimler, müzecilik alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar,
müzecilik alanında öne çıkan yaklaşımlar ele alınacaktır.
7) FARKLI MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARI (S) ( 1-4-3)
Eğitimin anlamı, eğitim ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar, formal eğitim-informal eğitim,
eğitim kurumlarının işlevleri, müze eğitiminin anlamı, önemi, tarihçesi, müze-toplum ilişkisi,
müzelerde eğitim etkinlik türleri, müzeler için eğitim etkinlikleri hazırlama, farklı müzelerde
uygulamalı eğitim etkinlikleri planlama bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
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8) MÜZE, SANAT VE DRAMA (S) (3-0-3)
Yaratıcı drama disiplinini sanat eğitiminin disiplinlerarası yaklaşımı bağlamında müze
eğitimi alanıyla bütünleştirmek amacıyla yaratıcı drama kavram ve kuramlarından yola
çıkarak alan yazın araştırması yapmak, ilgili kuramsal ve uygulamalı örnekleri
değerlendirmek ve eğitim etkinlikleri hazırlamak amaçlanmaktadır.
9) MÜZECİLİK VE SANAT TARİHİ OKUMALARI (S) (3-0-3)
Sanat tarihi ile ilgili temel kavramlar bağlamında sanat tarihi ve müze bağlantısı kurmak;
sanat tarihi disiplininin tarihsel gelişim sürecine bakılarak, çağdaş müzecilik anlayışı,
Türkiye´de ve dünyada müzecilik; Derste resim, heykel, mimari ve seramik alanındaki
örnekler üzerinde durulacak, farklı malzeme ve teknikler, sanatçılar, sanat sponsorları, sanat
kurumları ve sanat eserleri gibi konular değerlendirilecektir.
10) MÜZEDE KÜLTÜR PEDAGOJİSİ (S) (3-0-3)
Kültür pedagojisindeki ulusal ve uluslararası değişimler bağlamında müze ortamını bir
eğitim laboratuarı olarak kullanmak, bu kullanımın nitelik ve işlevlerini belirlemek ve kültür
pedagojisinin disiplinlerarası yapısını araştırmak. Bu amaç kapsamında, müze, galeri, sanat
ve kültür merkezleri ve parklar gibi okul dışı öğrenme ortamlarının okulların kültür ve sanat
öğretimi işlevlerini nasıl üstlendikleri ve sürdürdüklerini tartışmak ve bu alanda yeni öneriler
getirmek de amaçlanmaktadır.
11) MÜZE KÜRATÖRLÜĞÜ (S) (3-0-3)
Küratörlük mesleğinin neleri kapsadığı ve küratörün yapması gereken görevler. müze
koleksiyonlarının tematik olarak sergileme stratejileri, dünyada ve Türkiye’de müze
küratörlerinin yaptığı özgün işlerin incelenmesi ve uygulamalı küratörlük denemesi, çağdaş
sanat ortamında ve müzecilik disiplini içerisinde küratörlüğün yeri ve önemi, küratörün
çalıştığı saha ve işbirliği içerisinde olduğu oluşumlar, küratör tipleri ve çalışma yöntemleri,
küratörün sanatçı, galeriler, koleksiyonerler, mütevelli heyeti ve kültür kurumlarıyla ilişkisi,
müzelerde sergileme tekniklerinin gelişimi, geçmiş ile günümüz sergilemeleri arasındaki
farklar, sergi türlerine ve kavramlarına göre farklılaşan tasarım teknikleri, müzelerde
hazırlanan sürekli, süreli ve gezici sergilerin tasarım ihtiyaçları, müzelerde sergi tasarımı
için kullanılan yöntemler ve tarzlar ve çağdaş tasarım öğelerinin müzelere uyarlanması ele
alınacaktır.
12) MÜZELER ve PAZARLAMA (S) (3-0-3)
Müzelerin koruma ve sergileme işlevi değişen küresel dünya yapısı içinde sınırlı kalmakta ve
özellikle müzeler hem kendilerini içinde yaşadığı topluma hem de dış dünyaya tanıtmak ve
ziyaretçi çekmek zorunda kalmaktadırlar. Hem ziyaretçi sayısını artırmak hem de maddi ve
manevi olarak destek ve gönüllü yardımcıları bulma süreçleri tartışılacaktır.
13) MÜZE VE İLETİŞİM (S) (3-0-3)
İletişim, iletişimin biçimleri, iletişimde insan faktörü, müzelerde iletişim, stratejik iletişim,
uygulama alanları, uygulama örnekleri üzerine çalışmalar, hedef kitle araştırmaları,
İstanbul’daki müze ziyaretçileri, verilerin değerlendirilmesi ve analizi, iletişim nasıl
planlanır, iletişimde planlamanın önemi, araştırmaların plana katkısı, iletişim planı
hazırlanması ve uygulama çalışmaları ele alınacaktır. Müzelerin ziyaretçi olan ve olmayan
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tüm toplumla nasıl iletişim kurması gerektiği üzerinde durularak, bu gereksinimlerin müzeler
tarafından nasıl karşılanacağı araştırılır. İletişim nasıl planlanır, iletişimde planlamanın
önemi, araştırmaların plana katkısı, iletişim planı hazırlanması ve uygulama çalışmaları,
müze çalışmaları ile birleştirilir.
14) MÜZE YÖNETİMİ (S) (3-0-3)
Müzeoloji ve yönetim biliminin ilişkisi, belirlenerek, müze yönetim biliminin gelişimi
tanımlanır. Müze yönetiminin içeriği, yönetim fonksiyonları, ve bu işlevlerin nasıl yerine
getirileceği tanımlanır. Müze yönetim yapısı belirlenerek yönetimin rolü ve sorumlulukları
tanımlanır. Müzelerde yönetim ve liderlik türleri araştırılarak, etkili müze yönetimi ve
planlama stratejileri aktarılır. Müze yönetiminde iş analizleri ve iş tanımları yapılarak
personel sorunları ve çözüm önerileri belirlenir.
15) MÜZE MEVZUATI (S) (3-0-3)
Mevzuat nedir belirtilerek Anayasamızın 63 maddesi bağlamında yürürlüğe giren 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik yapan 3386 sayılı yasanın
incelenmesi, aynı yasanın Müzelere ilişkin maddelerinin incelenmesi ve uygulamalarla
birleştirilmesi sağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı sergiler ile ilgili hükümler, kararlar ve müzeler iç
hizmetler yönetmeliğin incelenmesi, ve Müzecilikten sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığının
teşkilatı, organizasyonu ve hizmet sunmasına ilişkin bilgilendirme yapılır. Bilimsel kazı,
kurtarma kazısı, bilirkişilik görevlerine ilişkin yönetmelik ve yönergeler incelenir. Özel
müzelerin oluşumu ve denetlenmesine ilişkin yönetmelik incelenerek farklılıkların nasıl
belirleneceği konuları ele alınacaktır.
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Üçüncü Bölüm
MÜZE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİZMET-İÇİ EĞİTİM ÖNERİSİ

Müze çalışanlarına yönelik geliştirilecek hizmet-içi eğitim programının amacı, müze
de yapılması planlanan eğitimin içeriği, uygulama yöntemleri ve yaklaşımları konusunda
katılımcıların temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca katılımcıların Çağdaş
Müzecilik alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmaları konusunda eğitim vermektir.
Önerilecek bir hizmet içi eğitim çalışması öncesinde ihtiyaç analizi yapılıp eğitimin
süresi, içeriği ve hedef grubu, bu analiz çerçevesinde belirlenir. Müze çalışanlarına yönelik
geliştirilecek hizmet içi eğitim programı ise yukarıda belirtilen derslerden sadece temel
olanlarının daha sınırlı bilgi ve kazanımla belirlenerek aktarılmasını gerektirmektedir. Temel
bir hizmet içi eğitim programı teorik dersler dışında mutlaka uygulama örneklerini içeren
atölye ve saha çalışmalarını barındırmalıdır.
Müze çalışanlarına verilecek hizmet-içi eğitimde proje kapsamında hazırlanan (Ek:1)
Eğitim Modülü Uygulamaları bir örnek olarak verilebilir.Ek olarak önerilen yüksek lisans
programında yer alan Müze ve İletişim, Müze Yönetimi, Müze ve Pazarlaması gibi konularda
alan uzmanlarından eğitim almaları planlanmaktadır.

.
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Ek:1

MÜZE PROFESYONELLERİ EĞİTİM PORTALI
MÜZE EĞİTİMİ PORTALI (Pilot Eğitim Uygulaması- 28 Nisan- 13 Mayıs 2016)
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I
1.MÜZE EĞİTİMİNİN TEMELLERİ
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan / Dr. Ceren Karadeniz
1.1.Dünyada Ve Türkiye’de Müze Eğitimin Tarihçesi
1.2.Müze Ve Müze Türleri
1.3.Müze Eğitimcisi
1.4.Örgün Eğitimde Müze Eğitiminin Yeri
BÖLÜM II
2.MÜZEDE ÖĞRENME
Prof.Dr. Müge ARTAR
2.1. Öğrenme Kuramları
2.1.1. Yapılandırmacı Yaklaşım
2.1.2. Bilişsel Yaklaşım
2.2. Gelişim Özellikleri Ve Müze
BÖLÜM III
3.MÜZEDE ÖĞRETİM
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ
3.1.Müzede Öğretim
3.2.Müzede Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri
3.3. Müzede Öğretimi Planlama Ve Uygulama
BÖLÜM IV
4.MÜZELERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Yrd.Doç.Dr.Deha Doğan
4.1.Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılması Ve Öğrenci Başarısının Belirlenmesi
4.2.Müzelerde Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımı
4.3.Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Bazı Temel Kavramlar
4.4.Müzelerde Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri
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BÖLÜM I
MÜZE EĞİTİMİNİN TEMELLERİ
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan/ Dr. Ceren Karadeniz
Bu bölümü çalıştıktan sonra*
1. Müze eğitiminin tarihi gelişimini açıklayacaksınız.
2. Müzeleri türlerine göre sınıflandıracaksınız.
3. Müzelerin eğitim işlevini gerekçeleriyle açıklayacaksınız.
4. Türkiye’deki müzeciliğin başlangıcı ile dünyadaki müzecilik arasındaki bağlantıyı
sorgulayacaksınız.
5. Müze eğitiminin yaygınlaşması ve Millî Eğitim sistemine dâhil edilmesi için yapılan
çalışmaları açıklayacaksınız.
6. Müze eğitiminin amaçlarını belirleyeceksiniz.
7. Müzelerin eğitim işlevlerini sorgulayacaksınız.
8. Müzelerin eğitim amaçlı kullanımını örneklerle açıklayacaksınız.
9. Müze eğitiminin temel ilkelerini açıklayacaksınız.
10. Müze eğitimi için politika oluşturmanın gerekliliğini sorgulayacaksınız.
11. Müze eğitimcisinin yeterliklerini ve görevlerini belirleyeceksiniz.
12. Müze uzmanının görevlerini belirleyeceksiniz.
13. Dünyada ve ülkemizdeki müze eğitimi çalışmalarını karşılaştıracaksınız.
14. Okul - müze işbirliğinin önemini açıklayacaksınız.
15. Okul-müze iş birliğinde okulun görevlerini belirleyeceksiniz.
16. Okul-müze işbirliğinde müzenin görevlerini belirleyeceksiniz.
17. Müze ve ziyaretçilerin beklentileri açısından müze toplum ilişkisini sorgulayacaksınız.
18. Görsel sanatlar eğitiminde müze ve galerilerin yerini sorgulayacaksınız.
19. Etkili ve verimli müze ziyaret sürecini planlayacaksınız.
20. Müze ziyaretini, müze eğitimi açısından yorumlayacaksınız.
21. Müzenin eğitimdeki rolü ve önemini yorumlayacaksınız.

*Bu kazanımlar Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müze Eğitimi Dersi Öğretim Programı’ndan
(2009) ve Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı Müze Eğitimi Program
Yeterliklerinden yararlanarak geliştirilmiştir.

22

1.1.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MÜZE EĞİTİMİN TARİHÇESİ
Toplumsal gelişmeleri ve değişimleri müze izleyicisinin anlayabileceği çeşitli
yollarla aktarmak günümüz müzelerini çok yönlü ve çağdaş eğitim merkezleri haline
getirmiştir. Müze eğitimi, Talboys’a (2006:24) göre, müzelerin koleksiyonlarını kullanarak
merak, ilgi ve heyecan uyandıracak ziyaretçi merkezli eğitim programları ve etkinlikleri
hazırlama ve uygulama süreçleridir. Hooper-Greenhill (1992:7), müze eğitimini müzenin
koleksiyonları ile ziyaretçilerin ilgileri arasında ilişki kurulan, yaşam boyu, aktif, canlı,
katılımcı ve yenilikçi bir süreç olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Müzecilik Komitesi’ne
göre müze eğitimi, izleyicinin gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli değer, kavram ve
bilgilerden yola çıkarak ve pedagojik yöntemler kullanarak geliştirilen bir kültürlenme
sürecidir. Bu kültürlenme süreci aynı zamanda etkili bir “okul dışı eğitim” örneğidir
(ICOFOM, 2010).

Müzede eğitim çalışması, British Müzesi
Adams’a göre (1984:5), müze eğitimi hem duyusal hem de entelektüel boyutları olan
bir eğitimdir. Geleneksel olarak, bir müzeyi ziyaret etmekteki amaç ya müze koleksiyonunu
incelemektir ya da ziyaret bir tarihi binaya yapılıyorsa, bu binayı ayrıntılarıyla gözlemleyerek
ve binada herhangi bir uzmanlık konusunu çalışmaktır.
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Genel bir müze ziyareti, ziyaretçi açısından nesneyi görmek ve anlamak üzerine
kurulmaktadır ya da düşüncelerden bağımsız olarak sadece görsel deneyim sağlamaya
odaklanmaktadır, ancak müzede görmek ve anlamak deneyimi, dokunmak, duymak ve hatta
koklamak duyularıyla genişletilebilir. Bu deneyimler sonucunda müzedeki bu birincil eğitim,
duyusal ve etkili bir eğitime dönüşmektedir. Nuzzaci’ye göre (2006:65) müze eğitimi, müze
ve galerilerden faydalanarak müze izleyicilerinde uzun soluklu ve onlarda kalıcı bilgi
sağlamak amacıyla çalışılan konuya ilişkin davranış ve tutum değişikliği yaratmaktır.
Günümüzde pek çok ülkede müze eğitimi hem kuramsal hem de uygulama boyutlarıyla
hayata geçirilmekte ve müze eğitimi, müzenin amaçlarını, vizyonunu ve izleyiciye ilişkin
hedeflerini, müze nesnelerinin mevcut durumuna göre ve izleyicilerinin beceri ve yetenekleri
bağlamında planlaması olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda müze eğitiminin ziyaretçinin
kültürel ve sosyal boyutta etkili bir öğrenme süreci olduğu ve müzenin verdiği hem açık hem
de örtük mesajların izleyiciye sergi ve etkinlikler yoluyla aktarıldığı dinamik bir süreç olduğu
kabul edilmektedir. Torch (2010:5-6), çağdaş müzelerin kültürlerarası etkileşimin
gerçekleştiği laboratuarlar ve oyun alanları olduğunu vurgularken, kültürlerarası etkileşim
sürecinde müze eğitiminin katılımcıya sentez yapma, esinlenme ve özdeşim kurma becerisi
kazandırdığını; ona yeni fikirler, görüşler ve yeni teknolojiler konusunda ayrıntılı bilgi
sağladığını vurgulamaktadır. Müze eğitimi, günümüzde çağdaş müzelerin izleyici çekme
çabalarını en etkili biçimde sergiledikleri önemli bir rekabet alanı haline gelmiştir (Ambrose
ve Paine, 2006:5).

The Fralin Museum of Art, USA
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Müze Eğitiminin Tarihçesi
Adams (1989:42) Londra’da bir okul müdürü olan ve İngiltere’de dil bilgisi
konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Charles Hoole’nin 1660’da Comenius’tan İngilizce’ye
çevirdiği ilk resimli çocuk ders kitabı “The Orbis SensualiumPictus”’ta çocukların eğitimi
sürecince nesnelerden yararlanılması gerektiğinden ve çocukların “gerçek” nesnelerle
eğitiminden söz ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu kaynak nesne temelli müze eğitiminin
ilk örneği olarak değerlendirilebilir. 18 ve 19. Yüzyıl süresince özellikle İngiltere ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde bazı müzelerde eğitim etkinliklerine yer verilmiş ancak 20. Yüzyılın
ilk yarısına kadar bu ülkelerde sistematik olarak müze eğitimleri geliştirilememiştir.

Stedelijk Museum, 1960 Hollanda

Müzelerle okulların ilişkisi müzelere yapılan okul gezileri ve müzelerin okullara
ödünç nesne vermeleri ile başlamıştır. 1820’lerin başında İngiltere’nin Norwich şehrinde
kurulan sistematik müzeye okul gezilerinin gerçekleştirildiği, Scarbaratcy Felsefe Topluluğu
tarafından kurulan müzenin 1846’da okullara parasız olarak açıldığı, bugün Victoria ve Albert
Müzesi olarak bildiğimiz Güney Kensington Müzesi’nin okullara ödünç nesne verdiği ve taşra
kentlerine hizmet vermek üzere merkezi müzenin her bölümünü temsil eden bir gezici müze
oluşturduğu bilinmektedir (Hooper-Greenhill, 1999). Örneğin İngiltere’de 1870’te İlköğretim
Yasası ile öğretim programları ve yöntemlerinin tartışma ve inceleme konusu olması
sonrasında,

eğitim

yetkilileri

tarafından

müzelerin
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okulların

eğitim

çalışmalarını

destekleyebileceklerinin dile getirilmeye başlanmasıyla okullar müzelere daha fazla ilgi
göstermiştir (Hooper-Greenhill, 1999).
19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Avrupa ve Amerika’da eğitim sisteminin ve
öğretim programlarının sorgulanmaya başlanması ile öğrenmede birincil kaynakların ve
araştırmanın önemine dikkat çekilmesi, müze ve okul ilişkisinin gelişmesini sağlamıştır.
Eğitim sistemindeki köklü değişimin müzeye yansıması kendini ilk kez çocuk müzelerinin
açılmasında göstermiştir. ABD’de 1899’da Brooklyn Çocuk Müzesi’nin kurulması müze
eğitiminin bir “alan” olarak kabul edilmesi konusunda önemli bir girişim olarak kabul
edilmektedir. Özellikle 6-20 yaşları arasındaki genç insanların özel ilgi ve değerlerine yönelik
olarak kurmaya karar verdiği Brooklyn Çocuk Müzesi’nin amacını şu şekilde tanımlamıştır:
“Çocukların ilgilerine önem veren, gözlem, tepki ve düşünce güçlerini uyaran,
koleksiyonlarının resim, çizim, çizgi film, model, harita vb. ile açıklandığı, yerel doğa
tarihinin her alanındaki koleksiyonları bir araya getirmek; müze koleksiyonları, kütüphanesi,
küratörü ve asistanları aracılığıyla, çocukların günlük hayatları, okul dersleri, okudukları,
oyunları ve ilgileri ile ilişki kurarak çocukları müzeye getirmeye çalışmak.” Brooklyn Çocuk
Müzesi, başarısıyla diğer Amerikan müzelerine örnek olmuş ancak Amerika dışında çocuk
müzeleri çok fazla yaygınlaşmamıştır (Hudson, 1988). Hemen ardından 1901’de Simithsonian
Enstitüsü’nde açılan keşif odası ABD’nin müzelerin eğitim işlevini öne çıkarmaya
başladığının da habercisidir.
Hawison (1987:86) tüm bu gelişmelerin üzerine müzelerden sosyal etkililik adına en
çok beklentinin oluştuğu dönemin 19. yüzyıl olduğunu belirtmektedir. Bu dönemde
İngiltere’de yaşanan en önemli gelişmeler kuzeydeki kentlerde yaşayan çalışan ailelerin
eğitimi sorunu ve serbest zamanlarını verimli geçirmeleri için müzelerin etkin biçimde
kullanılmaya başlanmasıdır. Hawison’a göre bu dönemde müzeler bilgi tapınakları olarak
adlandırılmaktan çok, fikir alışverişinin yapıldığı öğrenme ortamları olarak kabul edilmiştir.
Olofsson’a (1979) göre bu gelişme hiç de kolay olmamıştır. Müzelerde eğitim etkinliklerine
1970’lerde öncelik verilmeye başlanmasına rağmen, müze eğitimi alanında çalışan kişiler,
diğer müze etkinliklerini (toplama, koruma, araştırma yapma) daha temel işlevler olarak gören
meslektaşlarıyla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla müzenin işlevleri üzerine
devam eden tartışmalar müzenin eğitim işlevinin her müze tarafından yerine getirilmesin
engellemiştir.
Greenhill (2007) İngiltere’de müze eğitiminin 1930’dan sonra ciddi biçimde ele
alındığını

vurgulamaktadır.

İngiltere’de

1938’de
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yayınlanan

Markham

Raporu’nda

İngiltere’de okulların düzenli olarak müzeye gitmesi, müzelerin nesne ödünç vermeye
başlaması, okul müzelerinin oluşturulması ve müzedeki eğitimlerin bizzat müze tarafından
istihdam edilen müze eğitimcileri tarafından verilmesi gerektiğini ilk kez belirtilmiştir. Müze
eğitiminin bir alan olarak kabul edilmesini sağlayan bu gelişmeler John Dewey, Maria
Montessori ve John Cotton Dana gibi eğitimcilerin girişimlerinin eseridir.
Hein (2004:414), Amerikalı düşünür ve eğitimci John Dewey’in, yaşamı boyunca
müzeleri sık sık ziyaret eden ve müzenin eğitim değerini kabul eden bir kişi olduğunu
vurgulamaktadır. Dewey, kendi eğitim kuramında da müzeyi okul deneyimini tamamlayan bir
parçası olarak görmüş ve 1896’da Chicago Üniversitesi’nde kurduğu “Laboratuvar Okul”da
öğrencilere uygulamalı müze ziyaretleri yaptırmıştır. Hein’e (2004:416) göre, 20. Yüzyılın
müze eğitimcileri ve yöneticileri Dewey’in fikirlerini uygulamışlar ve ilerlemeci eğitim
(progressive education) hareketine dayanan bir müze eğitimi felsefesini savunmuşlardır.
Dewey’e göre müzeler eğitim etkinliğinin bütünleyici bir parçası olmalı ve eğitsel amaçlarla
kullanılmalıdır. Dewey için düzenli müze ziyaretleri diğer alan gezileriyle birlikte eğitim
programının önemli bir bileşenidir ve okul yaşamını dışarıdaki dünyaya bağlamak için en
uygun ortamlardır (Onur, 2012: 97). ABD’de 1919 yılında kurulan Newark Müzesi’nin de
müze eğitimi tarihinde önemli bir yeri vardır. Seçkinci müzeciliğe karşı çıkan John Cotton
Dana, 1929’a kadar Newark Müzesi müdürlüğü yapmış, bu sürede müzenin özellikle
toplumsal ve eğitsel rolüne vurgu yapmış, kütüphaneleri de müzeler gibi toplumsal
gelişmenin anahtar olarak görerek aktif öğrenme sürecine katmıştır (Karadeniz, 2014:55). 20.
yüzyılın ilk yarısına dam vuran ilerlemeci eğitim yaklaşımının önemli bir temsilcisi olarak
Dana, modern sanatı savunarak kamusal okullarda, meslek okullarında ya da atölye ve
fabrikalarda üretilen sanayi ürünlerinin müzelerde herkesin katılımına ve gözlemine açık
biçimde sergilenmesini sağlamış, müze – okul ve kütüphane işbirliğini kurmak için yöntemler
geliştirmiştir. Dana, müzedeki eğitimin dogmatik bir süreç olmadığını; bu eğitimin bir sanat
müzesinde tabloları yorumlamaktan nesneleri kendi yaşantılarıyla bağlamaya kadar çeşitlilik
ve dinamizm gösterdiğini belirtmiştir. Müzelerin şubeler açmaları gerektiği, çocuk birimleri
oluşturmalarının şart olduğu ve nesne ödünç verme hizmeti sunmaları gerektiği de C.
Dana’nın felsefesinin önemli parçalarıdır (Hein, 2012:124).
Okul-müze ilişkisi özellikle 1950’lerden sonra gelişmiştir. 1949’da Stokholm’de
Stokholm okulları için öngörülmüş öğretim programlarının Stokholm’de bulunan sekiz
müzedeki dersleri kapsadığı bilinmektedir. O yıllarda, çocuklar için eğitsel çalışmalar ve okul
ile işbirliği özellikle İngiltere, Kanada, Birleşik Devletler ve Hollanda’da yaşanmıştır. Bu
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çalışmaların önemli bir bölümünü ödünç hizmetleri oluşturmuştur (ICOM ve UNESCO,
1949). 1950’lerden sonra müzelerin iletişim işlevinin giderek önem kazanmasıyla birlikte
müzenin toplumsal rolünün vurgulanması, müzelerde başlayan değişim sürecinin 1970’lerin
sonundan itibaren ivme kazanmasında önemli bir etken olmuştur. ICOM ve UNESCO gibi
kuruluşların çeşitli organlarıyla birlikte müze eğitimi alanına destek vermesi bu süreçte müze
eğitiminin daha bilimsel temellere oturmasını sağlamıştır. Bu kurumların çalışmaları ve
çıkardıkları yayınlar müzecilikte ve müze eğitiminde tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının
yaratılmasını ve uluslararası standartlar oluşturulmasını sağlamıştır. ICOM müzelerin eğitim
işlevine büyük önem vermiş ve 1951’de UNESCO ile işbirliği içinde, müzelerin eğitimdeki
rolünün vurgulanması ve yaygınlaştırılması için uluslararası boyutta bir kampanya
başlatmıştır (Hudson, 1988). Bu amaçla, 1952’de Brooklyn’de, 1954’te Atina’da, 1958’de Rio
de Janeiro’da “Müzelerin Eğitimdeki Rolü” konulu uluslararası seminerler ve 1964’te Paris’te
“Müzelerin Eğitsel ve Kültürel Rolü” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmiştir (ICOM,
2003b).
ICOM’a bağlı olarak 1953’te CECA/Uluslararası Eğitim ve Kültürel Faaliyet
Komisyonu kurulmuştur. 1948’den 1965’e kadar ICOM’un müdürlüğünü yürüten Georges
Henri Riviere'nin çabaları, müzelerin eğitimdeki öneminin artmasını sağlamıştır (Atagök,
2005). 1959'da Riviere’nin çabalarıyla ICOM, "Müzelerin Teşkilatlanması: Pratik Öğütler"‡
adlı bir el kitabı çıkarmıştır. Bu kitapta "Eğitim ve Müzeler" başlıklı özel bir bölüm ayrılarak
müzelerin eğitimdeki önemi vurgulanmıştır. Bu yıllarda eğitim küçük müzelerde müze
uzmanı veya yardımcısının görevi olarak görülmekte; gelişmiş müzelerde rehberli turların
yapılabilmesi için yerel öğretmenler tayin edilmekte ya da okul öğretimi konusunda deneyimli
üniversite mezunu gençler yardımcı personel olarak tutulmaktadır (Allan, 1963). 20. yüzyılın
ikinci yarısında pek çok ülkede müzeler eğitim bölümleri kurmaya başlamışlardır (Riviere,
1962). Örneğin Amerika’da bulunan New York Metropolitan Sanat Müzesi ve Brooklyn
Sanat Müzesi’nin bu yıllarda aktif eğitim bölümleri olduğu bilinmektedir (Godwin,1953). Bu
yüzyılda müze eğitiminde yaşanan diğer önemli bir gelişme müze eğitiminde yetişkin
izleyiciye yönelik çalışmaların başlamasıdır. Bunun temel etkenlerinden biri eğitimde “yaşam
boyu öğrenme” kavramının ortaya çıkmasıdır. 1948’de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi’nin 26. maddesinde “Her insanın eğitim hakkı olduğu” vurgulanmış ve eğitim hakkı
yetişkinler için de ilan edilmiştir. Daha önce “eğitim”dendiğinde doğrudan okul akla gelirken,
1950 sonrasında artık öğrenmenin resmi eğitim kurumları ile sınırlı kalmayıp yaşam
boyunca çevresel faktörlerin etkisiyle devam ettiği kabul edilmiştir. “Yaşam boyu öğrenme”
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görüşünün 1980’lerde yaygınlaşması da müzeleri yetişkin eğitimi için ön plana çıkarmış;
müzeler doğal olarak yetişkinlerin eğitim alabilecekleri kurumlar olarak görülmüşlerdir
(Hooper-Greenhil, 1999).
Müzelerin yetişkin izleyiciye yönelik çalışmalara yönelmesinde diğer bir etken de II.
Dünya Savaşı sonrasında değişen toplum yaşamı ve kültürel açıdan hareketli bir döneme
girilmesidir. Schwartz’a göre (1967) 1950’lerin modern insanının geçmişe göre daha fazla boş
vakti, harcamak için daha fazla parasının olması, toplum üyelerinin genel olarak kültür ve
bilgiden keyif almaya yönelmesi, insanların seyahat ve televizyon aracılığıyla daha fazla şey
görebilmesi, eğitim aracılığıyla daha fazla okumaları, genel olarak bir önceki kuşağa göre
dünya hakkında daha fazla şey bilmeleri ve ilgi alanlarının daha geniş olması müzelere de
ilgiyi arttırmış, müzelerin kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır (Schwartz, 1967). Örneğin
Amerikan toplumunda yetişkinler, kişisel bilgi ve yeteneklerini arttırmak ve boş vakitlerini
değerlendirmek istemişler, müzeleri bu nedenle ideal bir ortamolarak görmüşlerdir (AAM,
1984).
1970’lerden sonra merkezi otoriter yapılanmalar yerine çoğulcu karar mekanizmaları
ve modern hayatın temel dinamiklerini değiştiren farklı türde toplumsal örgütlenme modelleri
oluşmuş, sivil toplum örgütlenmeleri ve ilgi grupları da çeşitlenmiştir. Toplum içerisindeki
her kültürel katman kendi tarihinin belgelenmesini, kültürünün temsil edilmesini talep etmiş
ve bu durum devletlerin kültür politikalarını etkilemiştir. Müzeler de, bu talep çeşitliliği
karşısında kendi türlerini ve koleksiyonlarını çeşitlendirmenin yanı sıra, verdikleri hizmeti de
ziyaretçinin ilgisi doğrultusunda geliştirmişlerdir. Böylece müze ve galeriler daha fazla
ziyaretçi çekebilmek amacıyla, faaliyetlerini farklı kültürlerden gelen insanların tümünü
kapsayacak biçimde gerçekleştirmişlerdir. Böylelikle müze, içinde yer aldığı toplumla
ilişkisini yeniden tanımlamış ve topluma hizmet etme temel misyonunu benimsemiştir. Nesne
odaklı müzecilik anlayışının yerini, ziyaretçi taleplerine göre yapılanan müzecilik anlayışı
almıştır (Boylan, 2006: 417).
Müze eğitimi, ICOM’un (Uluslararası Müzeler Konseyi) 1971’de Paris’te yaptığı
dokuzuncu genel konferansta vurgulanmış; CECA’nın (UNESCO Eğitim ve Kültürel Eylem
Komitesi) yıllık kongrelerinde de müze eğitiminin çeşitli yönleri ve kısmen yöntemleri ele
alınmıştır. UNESCO’nun 1979’u Uluslararası Çocuk Yılı ilan etmesiyle birlikte eğitim
içerikli yazlı kaynaklarda daha sık yer almıştır. Aynı yıl UNESCO tarafından “çocuk ve
müze” kitabı yayımlamıştır. Kitabın editör Olofsson (1979) müzelerin içinde bulundukları
toplumlar için gitgide daha çok bir “kültür merkezi” olduğunu vurgulamakta ve bir eğitim
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aracı olarak kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla müze eğitimi alanında teorik
ve uygulamalı çoğu çalışmanın 70’li yıllarda başladığı anlaşılmaktadır. 1970’de Berlin Halk
Müzesi’ne bağlı olarak açılan Gençlik Müzesi ve 1972’de Frankfurt Tarih Müzesi’ne bağlı
olarak açılan Frankfurt Çocuk Müzesi müze eğitiminin ABD ve İngiltere’nin ardından
Avrupa’da da ivme kazanmasını sağlamıştır (Karadeniz, 2010:169).
1972 yılında Şili’de, Santiago’da ICOM işbirliği ile UNESCO’nun düzenlediği
konferansta “Latin Amerika Müzeleri’nin Çağdaş Dünya’daki İşlevi” konulu bir yuvarlak
masa toplantısı yapılmıştır. Bu buluşmada ulaşılan sonuçlar sadece Latin Amerika ülkelerini
değil, bütün dünya ülkelerini ilgilendirmektedir. Bu toplantıda “Integrated Museum” fikri
Yugoslav müzebilimci Tomislav Sola tarafından ortaya atılmıştır. Müzecilikte ortaya çıkan bu
yeni yaklaşım ile farklı bir müze eğitimi ve müze eğitimcisi fikri önerilmiştir. Bu yaklaşımla
müzelerde eğitim veren kişilerin çoğunlukla nesneler hakkında akademik olarak eğitilmiş ve
müzenin hedef kitlelerinin özelliklerini bilmeyen kişiler olduğu; müze iletişiminde koleksiyon
bilgisinin yanında toplumun farklı kesimlerinin özelliklerini bilmenin de çok önemli olduğu
ve müze eğitimcisinin insan gelişimi, iletişim teorisi, bilgi süreci, grup dinamizmi,
kültürlerarası öğretim konularında özel eğitim almış olması gerektiği dile getirilmiştir
(Schouten, 1987). Bu yeni müzecilik anlayışı ile nesne merkezli, nesnelerin toplanması ve
bilgi aktarımı temeline dayanan anlayıştan, elde bulunan mevcut koleksiyonların izleyici
tarafından yorumlanması ve deneyim oluşturmasına önem veren yeni anlayışa geçilmeye,
müzelerin eğitim rolü daha fazla vurgulanmaya başlamıştır (Hooper-Greenhill, 1999).
Müze eğitimi bu gelişmelerle ayrı bir uzmanlık ve eğitim gerektiren bir alan olmuştur.
Bu nedenle pek çok ülkedeki üniversitelerde müzecilik ve müze eğitimi formasyonu veren
bölümler açılmıştır. Müzelerin eğitim bölümlerinde müze eğitimi almış uzmanlar
görevlendirilmeye başlamıştır. Müze eğitiminde yaşanan bu gelişmeler sonrasında müzelerde
de farklı yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde müze
eğitimi önceleri gönüllü müze derneklerinin emekli sanat tarihi, arkeoloji ve tarih
öğretmenlerinin özel seminerlerle yetiştirilmesiyle gerçekleştirilmiş, daha sonra 1960’larda
müzecilik yüksek lisans eğitimi görmüş müze eğitimcilerinin kadrolara alınmasıyla müzelerde
eğitim bölümleri oluşturulmuştur. Başlangıçta bu bölümler sınırlı sayıda elemanın doçent
olarak adlandırılan gönüllülerle çalışmasıyla müze gezileri ve konferanslarla etkinliklerini
sürdürmüş, müzelerin etkileşimli eğitime geçişleri 1980’lerden sonra yapılanmaya başlamıştır
(Atagök, 2005).
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Müzelerin eğitim işlevi için önemli diğer kırılma noktalarından biri ise, 1980’lerde
İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde liberal ekonomi
politikalarının benimsenmesidir. Müzeler de bu değişimden payını alarak kendi kaynaklarını
yaratmak zorunda kalmışlardır. Bu durum, müzelerin işlevlerinde, örgütsel yapıları ve
kadrolarında köklü değişimlere neden olmuştur. 1990’larda ise iletişim araçlarının gelişmesi,
internet

kullanımının

hızla

yaygınlaşması,

küreselleşme

sürecinin

toplumun

tüm

mekanizmalarına nüfuz etmesine neden olmuştur. Kültürel alanda uluslararası işbirliklerinin
önemi artmış, “kültür turizmi” kavramı hızla gelişmeye başlamışve müzeler, kentler için
tanıtım mecrası haline gelmiş, böylece müzenin etkilenme ve etkileme alanı daha da
genişlemiştir. Bu durum müzelerin hem stratejilerini hem de uygulama süreçlerini
etkilemiştir. Müzeler bu iletişim çağında hızla değişen toplumsal taleplere yanıt verebilecek
daha esnek bir yapıya ve insan kaynağına ihtiyaç duymuşlardır.
Politik, ekonomik ve kültürel alandaki bu değişim süreçleri karsısında müze hem
kavramsal olarak kendini yeniden tanımlamış, hem de örgütsel yapısını bu yeni bakış açısına
göre değiştirmek zorunda kalmıştır. Müzeler, hem ziyaretçilerin hem de kendilerine kaynak
sağlayacak destekçilerin ilgisini çekebilmek için, genellikle kâr amaçlı isletmelerde kullanılan
iletişim ve pazarlama gibi yöntemleri benimsemeye başlamışlardır. Bu süreçte müze uzmanlık
alanlarının nesne odaklı disiplinlerin ötesine taşınmasında, ağırlıklı olarak hâlihazırdaki
fonların verimli bir şekilde kullanılması ve ticari sponsorluklar bulunması gibi uygulamalar
etkili olmuştur.
Müze eğitiminin aksaklıklara neden olmadan sağlıklı ve sistemli bir biçimde
yürüyebilmesi için ülkeler bazında profesyonel önlemler alınmaya başlanmıştır. Örneğin,
Almanya’da 1973 yılında kurulan Müze Pedagoji Merkezi (MPZ) sayesinde değişik eğitim
programları, müze turları, oyun aktiviteleri ve yayınları hem tarihi şatolarda, hem de, 14 ayrı
müzede birden yürütülmektedir. Bilgisayarla hazırlanan özel programların okul programları
ile paralellik kurulmasına özen gösterilmekte, farklı okul çağlarındaki tüm öğrencilere,
belirlenmiş tarihlerde rehberli gezi, bilgilendirme, tartışmalar ve atölye çalışmaları
yaptırılmaktadır. Almanya Müze Pedagoji Merkezi, programlarını, okul programları ile
birlikte yürütmektedir ve her okulun programında, yılda en az iki kez olmak üzere müze
gezisi bulunmaktadır (Abacı, 1996).
İngiltere’de 1884 yılından itibaren, “gezici müze” uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca
ilk eğitsel müze olan Haslemere Müzesi, 1894-1895 yıllarında yine İngiltere’de açılmıştır.
Ayrıca, New Castle’daki Eğitim Fakültesi’nin, 1980 yılında, ‘Müzelerin ve Müze Objelerinin
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Eğitim Aracı Olarak Kullanılması’ adıyla bir ders açmış olduğu dikkati çekmektedir. Diğer
yandan, Londra Üniversitesi’ndeki Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim
sertifikasına “Müzeler, Galeriler, Okullar” konulu bir seçmeli ders eklemiştir. Ayrıca Kuzey
Worcestershire Koleji, “Eğitimde Müzeler” konulu bir yıllık hizmet içi diploma programı
başlatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müzelerde, öğenciler ve öğretmenlere yönelik
eğitim programlarının, son derece aktif bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu müze etkinlikleri
arasında, öğretmen ve öğretmen adayları için kurslar düzenlemek, kolej ve lise öğrencilerine
her yıl atölye ve galerilerinde staj olanağı sunmak, okul öncesi grupları için aile ve çocuk
atölyeleri sunmak gibi hizmetler bulunmaktadır. (Abacı, 2005). Ayrıca müze ile ilgili dersler
yine Eğitim Fakülteleri lisans müfredatında dikkati çekmektedir.
BAŞLIĞA İLİŞKİN VİDEOLAR:
Müzeler ve Müze Teknolojileri
Museums are the future of education: https://www.youtube.com/watch?v=I99UyE07cM4
Sabancı Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=uH83ChJ2kQo
Antalya Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=FkkXqJugHkM
Burdur Arkeoloji Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=v7DAGUjpdII
Çorum Arkeoloji Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=ZzXwpF-QQ-w
Çorum Arkeoloji Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=MGa9qjNCj6o
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=MGa9qjNCj6o
Samsun Kent Tarihi Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=bv8WXX3QVeM
Antalya Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=76z_Bf_LQHU
Gordion Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=yVuyyz-B_5U
Beşiktaş Deniz Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=BhGYKfKoRCM
Mardin Müzesi Arkeopark: https://www.youtube.com/watch?v=RNEsogz136c
MÜZE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ KAYNAK LİSTESİ - SEÇKİLER (PDF)
1- Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama
egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/download/2008.3.35.111.pdf
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2- Çağdaş Eğitimde Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi
e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/article/view/2393/2403
3- Müze Eğitimi Dersi Öğretim Programı
ogm.meb.gov.tr/belgeler/muze_egitimi.pdf
4- Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Programlarının 'Müze Eğitimi ve Uygulamaları' Dersi
Açısından Değerlendirilmesi
e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/gsfd/article/view/3155
5- Müze ve Eğitim
http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_4/487-501.pdf
6. Müzede Dramanın bir Öğretim Yöntemi Olarak Türkiye'de Gelişimi
http://eds.b.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=13001337&AN=87417911&h
=MMaNJV17sVm7McE8%2boWwBLjXkNaD6kcpQjELOqRsreMmy0psV0KUCFbqgGKpq
u0lXi4DPyC8m8nRw1hjRdPqIg%3d%3d&crl=f&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=E
host&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26aut
htype%3dcrawler%26jrnl%3d13001337%26AN%3d8741791
7. Müzede Bir Gece: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği
Öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi’nde Müze Eğitimi
http://eds.a.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=13053515&AN=97483670&h
=iwzCxIVdUNSN3JkDPhHf2m9luPNq3kpa%2bpWzaAaK6CAFqAzvDaV1ML%2bZkWvU
ZzkWN%2fbHLwBl6czaZTeVdSSRIw%3d%3d&crl=f&resultLocal=ErrCrlNoResults&resul
tNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%
26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d13053515%26AN%3d97483670
8. Bir Eğitim Ortamı Olarak Müze ve Müze Çalışmaları
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/937/172606.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
9. Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_b/article/viewFile/1085/1074
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10. Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama http://193.255.206.126/efdergi/download/111.pdf
11. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin İletişimsel Boyutu
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2003-16(1)/MK-6.pdf
12.Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara
Örneklemi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/5000056145/0
13.Müze Eğitimi Modülü (Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı
ve UNICEF İşbirliği)
a. Yetişkin Kitabı
b. Akran Kitabı
c. Etkinlik Kitabı
d. Erzurum Kitabı
e. Kars Kitabı http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=2183
14.Eğitim Fakültelerinde Müze Eğitimi Dersinin Gerekliliği Üzerine
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuayefd/article/viewFile/1023022105/1023020686
15. Konser Kültürünün Gelişmesinde Müze Eğitimi Kavramı
http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/view/190
16. Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitimi Etkinlikleri
http://mmkd.org.tr/wp-content/uploads/2014/11/m%C3%BCzelerde-uyg.-m%C3%BCzee%C4%9Fit.-etki..pdf
17.Sanat Eğitiminde Müzelerin Eğitimsel Rolleri ve İşlevleri
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aibuefd/article/viewFile/5000091504/5000084876

Türkiye’de Müze Eğitimi
Türkiye’de müze eğitimindeki gelişmelerin ilk kez 1868’de Galatasaray Lisesi
bünyesinde tabiat tarihine ilişkin bir okul müzesi kurulmasıyla başlandığı söylenebilir. Ancak
bu alandaki resmi ve en önemli gelişmenin Maarif Kongresi adıyla Ankara’da düzenlenen ve
1923, 1925 yılları arasında toplanan Heyet-i İlmiye çalışmalarıyla başladığı söylenebilir.
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1923’te Ankara’da toplanan 1. Heyet-i İlmiye’de Etnografya Müzesi, Milli Müze’nin
oluşturulması ve okul müzelerinin kurulması konularına yer verilmiştir. Bu süreçte 1923 –
1930 yılları arasında Bursa ve İstanbul’da birer okul müzesi açılmıştır. 1926 yılındaki
İlköğretim Programında müze ve eski eserlerin öğretimde kullanımına dikkat edilmesi
gerektiğine ilişkin bir vurguya rastlanmaktadır. 1926’daki İlkokul Tarih Dersi Programında 6.
Maddede “Mevcut olan yerlerde öğretmen öğrencisine müzeler ve eski eserleri gösterecektir.
Müze mevcut olmayan yerlerde öğretmen kale, sur ve su kemeri gibi eski eserleri gösterir ve
bunların geçmişine ilişkin bilgi verecektir” denilmektedir (Ata, 2002:29).
1929 yılında yayınlanan Yeni İlk Mektep Talimnamesi’nin 16. Maddesi Pazartesi
günü öğleden sonraki zamanın gezi işlerine, okul içinde konferans, konser, temsil gibi sosyal
eğlencelere ayrılmasını istemektedir. Aynı belgenin 46. Maddesinde ise inceleme ve gözlem
gezilerine çıkılmadan önce öğrenciye bu etkinliğin niçin ve nasıl yapılacağının anlatılması,
öğrencide merak uyandırılması, öğrencinin bir gözlem defteri tutmasının ve buraya gezi
sonuçlarının düzenli şekilde yazılmasının sağlanması önerilmektedir (Ata, 2002:30). 1932
yılında halk evleri açılmış ve halkevlerinde müze kolları oluşturulmuştur. İlkokul
Programlarında 1958 yılına kadar müzelerin ve tarihi yerlerin öğretimde kullanılmasına etkin
biçimde devam edilmiştir. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmenler İçin Müze El
Kitabı”nı çıkarmıştır (Atagök, 1999).
1962 yılında Uluslararası Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi tarafından
Müzelerin Eğitimdeki rolü hakkında UNESCO Bölge Semineri düzenlenmiş, müzelerden
geniş çaplı olarak eğitimde sürdürülebilir biçimde nasıl yararlanılacağı etraflıca tartışılmıştır.
ICOM Türkiye Milli Komitesi 1963 yılında “Müzelerin Teşkilatlanması: Pratik Öğütler” adlı
kitabın Türkçe olarak basılmasını sağlamıştır. Kitabın yedinci bölümünde müzede eğitimin
kimler tarafından, nasıl ve nerede verileceğine ilişkin ayrıntılar yer almaktadır.
1982’de düzenlenen Birinci Milli Kültür Şurası’nda “müzede eğitim” tekrar
vurgulanmış, büyük müzelerde çocuk bölümleri kurulması önerilmiştir. 1986’da Milli Eğitim
Bakanlığı’nca okul müzelerine ilişkin yönerge yayınlanmıştır. 1988 yılında düzenlenen 12.
Milli Eğitim Şurası’nda yine müze vurgusu yapılmış ve ilgili kararların 17. Maddesinde
müzeyle ilgili olarak “Okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar ve hayvan
yetiştirme yerlerinin kurulması; öğrencilerin gözlem, araştırma ve uygulama yapmalarının
teşvik edilmesi; çevrede mevcut müzelerin ve benzer yerlerin gezdirilmesi” ifadesi yer
almıştır (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2015). 1992’de ve 1995’te yine okul müzeleriyle
ilgili yeni yönergelerin yayınlandığı görülmektedir. 1990’da ise önce Antalya Arkeoloji
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Müzesi çocuk birimi, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ve daha sonra 1995’te İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’nde çocuk bölümleri kurulmuştur. Özel müzeler başta olmak üzere çok
ayıda müzede yeni müzecilik anlayışının da etkisiyle eğitim etkinlikleri yapıldığı
görülmektedir. Başta İstanbul’daki Sabancı Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Modern
olmak üzere artık çok sayıda müzenin eğitim atölyesi ve çocuk birimi bulunmaktadır.
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre (2013),
Türkiye'de Bakanlığa bağlı 192 müze bulunmaktadır. Özel müze sayısı ise 193'e ulaşmıştır.
Türkiye'de 2000’de 89 olan özel müze sayısı, 2007’de 108'e ulaşmış ve bu tarihten sonra her
yıl artmıştır. 2013’te ise, özel müzelerin sayısı 194'e yükselmiştir. KTB’nin 2009’dan beri
çağdaş

kültür

politikaları

ve

uygulamalar

kapsamında

bünyesindeki

müzelerin

iyileştirilmesinin yanında müze eğitimi etkinlikleri dâhilinde “çocuk dostu” hale getirilmesi,
eski eserlerin bakım ve onarımlarında teknolojinin kullanılması, sergi tasarım ve
sunumlarında danışmanlık hizmeti alınması, müze teknolojilerinin kullanılması, müzelerde
engelli ziyaretçilere uygun iyileştirme çalışmalarının başlaması ve Türkiye’den yurt dışına
yasal olmayan yollarla kaçırılan eserlerin iadesine ilişkin girişimleri vardır. Bununla birlikte
özel müzeler de halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlerin
düzenlendiği, sosyo-kültürel etkinliklerin ve sergilerin gerçekleştirildiği, bilimsel yayınların
yapıldığı ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları hâline
gelmektedir. Dolayısıyla hem KTB’nin hem de özel müzelerin çağdaş girişimleri müzecilikte
çağı yakalamak ve izleyicilere kaliteli hizmet sunmak istemenin yanında, aynı zamanda
reklam ve tanıtımla mevcut gelirlerini de artırmaktır. Bu doğrultuda KTB, 2000’den beri
kendisine bağlı müze ve ören yerlerinin teknolojik altyapısının oluşturulması için projeler
hazırlamaktadır. Öncelikle 48 ören yeri ve müzede yeni nesil gişe satış altyapılarının, müze
teknolojilerinin ve reklam ağlarının kurulması ve modern biletleme uygulamalarının
kullanılması gündeme gelmiştir. Bu yeniliklerin gerçekleştirildiği müzelere internet erişimi
sağlanmış ve dijital bilgi rehberleri yerleştirilmiştir. Bu sistemler farklı dillerde hazırlanmış ve
her müzenin kendi koleksiyonuna uyarlanmıştır. Çok yaygın olmamakla birlikte bu görsel
müze uygulamalarını kullanan müzeler arasında Çorum Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji
Müzesi, Doğa Koleji Astronomi Müzesi, Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı’ndaki Bilim
Deney Merkezi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi, Kahramanmaraş
Müzesi, Kaman Kalehöyük Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Konya Müzesi ve Galata
Mevlevihanesi Müzesi sayılabilir. Ayrıca KTB resmi internet sitesinde Bakanlık bünyesindeki
bazı müze, saray, cami, kilise, kale vb. tarihi mekânlara sanal gezi uygulamalarına
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ulaşılmaktadır. 34 yeni müzede ise, uygulama ve proje çalışmaları sürdürülmektedir
(Türkiye'nin Müzeleri, 2013). Müzelerin çoğuna da çocuk etkinlik alanları eklenmiştir (Adana
Yeni Arkeoloji Müzesi) ve ayrıca bazı projelerde eğitim atölyesi vurgusuna rastlanmaktadır
(Denizli Yeni Arkeoloji Müzesi, Hatay Yeni Arkeoloji Müzesi, Kayseri Yeni Arkeoloji
Müzesi, Konya Yeni Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Manisa Yeni Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi, Fethiye Yeni Arkeoloji Müzesi, Uşak Yeni Arkeoloji Müzesi). Bu müzeler arasında
Hatay Yeni Arkeoloji Müzesi içinde ayrı bir çocuk müzesi açılması planlanmaktadır. Aydın
Yeni Arkeoloji Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Zeugma Mozaik Müzesi ve Kırşehir
Kaman Kalehöyük Müzesi’nde çocuk eğitim birimleri ya da atölyeleri hazırlanmıştır. Çağdaş
müzecilik anlayışına uygun olarak yenilenmesi devam eden müzelerde ise eğitim atölyeleri
iyileştirilmekte (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) ya da eğitim atölyesi bulunmayan müzelere
atölyeler eklenmektedir (İzmir Efes Müzesi). Çağdaş müze teknolojilerini kullanan müze
sayısında artış olsa da bu müzelerin bir bölümünün henüz sosyal medyada ve sanal ortamda
etkili bir şekilde temsil edilmedikleri bilinmektedir.
Türk Milli Eğitim Sisteminde ise Müze Eğitimini İlköğretim ve Yüksek Öğretim
kapsamında şöyle özetlenebilir:
1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı İlköğretim Okulu Programı’na
baktığımızda; İlköğretimin amaçları içerisinde müze eğitiminin yer aldığı görülmektedir:
(7 ç) Tarihi eserleri sever ve korur.
(8 b) Çevresindeki eski, yeni sanat ve kültür eserlerini tanır, bunlara karşı hayranlık duyar.
Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi derslerinin programlarına
baktığımızda ise dersin genel amacı olarak “yapıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini
kazandırabilme ve geliştirebilme”den söz edilmesine rağmen müze eğitimi konusuna yer
verilmemektedir.
Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçlarında:
1 (g) “Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrar; bu uygarlıkta Türk
milletinin hizmetini ve payını anlar’
1 (ı) “Çevresindeki eski ve yeni sanat kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi milli değerlerimizi
tanır, onları korumak gerektiğini öğrenirler” denilmektedir.
Açıklamalar kısmında da;
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Madde (12) Sosyal Bilgiler Dersi’nde öğrencilerin çalışma ve öğrenme yerleri yalnız
dersaneler değil çeşitli alanlardır. (Aile, okul, çeşitli topluluklar, müzeler, sergiler, kazılar
v.b.) denilerek müzelerde de eğitim yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Milli Tarih Programı’nın açıklamalar kısmında aşağıdaki konulara yer verilmektedir:
Çevredeki tarihi yer, anıt ve eserler gidilip görülerek, müzelerdeki tarihi eser ve belgeler
geliştirilerek, öğrencilerin geçmişi kolaylıkla göz önüne getirmelerine ve böylece yapıcı ve
yaratıcı çalışmaları için malzeme edinmelerine olanak ve fırsat verilecektir.
Amaç, eski eserlerle, anıtların birer tarihi belge olduğuna öğrencilerin dikkatini
çekmek, bunların yıkılmaktan, bozulmaktan ve yabancı ellere geçmekten korumanın milli bir
görev olduğu fikrini aşılamaktır. Böylece tarihsel ve sanatsal değere sahip eserlerin korunması
ve sahip çıkılması gereğinin altı çizilmektedir.
İlköğretim programı içerisinde müze eğitimine en çok yer veren dersler Resim-İş ve İş
Eğitimi Programlarıdır.
Resim-İş dersi programı genel amaçlarına bakıldığında:
Madde 17: “Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini görme ve
tabiat varlıklarına sahip çıkabilme” denilerek sınıf dışındaki eğitim ortamına doğru
öğrenmeye yönlendirilmektedir.
İlköğretim İş Eğitimi Programı içerisinde 5.sınıf için öngörülen “Çevremizde Turizm”
ünitesinde ise:
1. Eski Yerleşim Yerleri: Höyükler, Antik Kentler.
2. Mimari Eserler: Ünlü Camiler, medreseler, çeşmeler, anıtlar
3. Müzeler
4. Tarihi değerlerin korunması gibi konulara yer verilmiştir.
6. sınıfların İş Eğitimi Programının V. Ünitesinde “Gezelim, Gezdirelim Tasarı ve Uygulama”
ünitesinin müze eğitimi ile ilgili konuları aşağıya çıkarılmıştır:
I.Türkiye’nin Turistik Değerleri:
1.Tabii değerler
2.Tarihi değerler
a.Tarihi eserler :
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-Eski

yerleşim

yerleri

(Höyükler)

Antalya

(Karain),

Çanakkale

(Truva),

Çorum

(Boğazhöyük), Ankara (Gordion),
-Antik Şehirler: İzmir (Efes), Manisa (Sardes), Aydın (Afrodisias), Antalya (Side, Perge,
Aspendos),
-Ünlü camiler, medreseler, çeşmeler, saraylar; Beyşehir (Eşrefoğlu Camii), İstanbul
(Süleymaniye, Sultanahmet), Sivas (Çifte Minareli Medrese), Erzurum (Çifte Minareli
Medrese); Konya (İnceminareli Medrese), Konya (Karatay Medresesi), İstanbul (3.Ahmet
Çeşmesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı), Edirne (Selimiye Camii).
b.Anıtlar
c.Müzeler
-Arkeoloji Müzesi
-Etnografya Müzesi
Türkiye’nin turizm değerleri yöreler ve özellikleri kart, broşür, afiş, slayt ve filmlerle
öğretilecek ve Türkiye haritası üzerinde işaretlenecektir.
II.Eski eserlerin anıtların korunması
III.Gezi Düzenleme
1. Turistik gezi çeşitleri: Şehir ve yöre turları, Yurt içi turları, Yurt dışı turları.
2. Gezi öncesi hazırlıkları:
a.Gezinin planının yapılması,
-Gezi yerinin seçimi
-Gezi müddetinin tespiti,
-Konaklama, dinlenme, alış-veriş yerlerinin ve müddetlerinin tespiti.
b.Gezi maliyetinin tespiti;
-Grup maliyeti
-Kişi başına düşen maliyet
c.Gezi ile ilgili tanıtmanın yapılması:
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-Afiş, pankart ve broşür düzenleme
-Gezilecek yerler hakkında bilginin toplanıp dağıtılmak üzere çoğaltılması.
d.Geziye katılacakların tespiti.
e.İş bölümünün yapılması.
f.Gezi ile ilgili gerekli iznin alınması.
g.Gezi ile ilgili ferdi hazırlık:
-Yurt dışı gezileri için: Vize yaptırma, Pasaport çıkarma, Döviz alma
-Yurt içi geziler için
3. Gezi sırasında yapılacak işler
a.Gezi planının uygulanması,
b.Geziye katılanlara rehberlik yapılması.
4. Gezi sonrası yapılacak işler
a.Gezinin değerlendirilmesi,
b.Gezi sırasında yapılan harcamaların tuzim gelir-gideri olarak tesbiti ve değerlendirilmesi.
-Her öğrenciye bir gezi düzenleme çalışması yaptırıp, yapılanlar karşılaştırılacak, eksikler
tamamlanacaktır.
-Her öğrenci hazırladığı gezi programına giren, turistik değerlerin tanıtılmasına ait afiş, broşür
hazırlayacaktır.
Yukarıdaki konu başlıklarından anlaşılacağı gibi bu ünitenin tamamı müze eğitimi ile
ilgilidir. İlköğretim okulları programının eğitim ve öğretimde yararlanılacak Araç ve Gereçler
(s: 923) kısmını incelediğimizde çağdaş yaklaşımlarla karşılaşırız:
“Bir hayat okulu olmak mecburiyetinde bulunan ilköğretime, ziyaretler, geziler ve
seyahatlerle ders araçlarına yerinde başvurarak her şeyi tabii çevresi içinde ve zamanında
inceletilmelidir. Buna olanak yoksa bu çevre okulda oluşturulmalıdır”. Ayrıca bu bölümde
okul binasında dershaneden başka müzik, jimnastik, okul tiyatrosu ve okul müzesi gibi
ortamlarında gerekli olduğu belirtilmektedir.
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Yukarıda açıklamalardan anlaşılacağı gibi özellikle, ilköğretimde öğrenme ve öğretme
süreçlerinde müzelerden yararlanılmasına programda az da olsa yer verilmektedir. Burada
akla şu soru gelebilir. İlköğretimde görev yapan öğretmenler müze eğitimi konusunda hizmet
öncesinde yetiştiriliyor mu?
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı (1998) incelendiğinde “müze” kavramının
hiç yer almadığını görürüz. Oysa okulöncesi çocuğunun yaşantı zenginliğine diğer yaş
gruplarından daha çok gereksinimi vardır. Sınıf öğretmenliği Lisans Programları
incelendiğinde ise; Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri (III.Yarıyıl, haftada 2 saat) dersi
içersinde “müze eğitimi” kavramına yer verilmektedir (İlhan, 2002).
YÖK, Dünya Bankası ve Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi öğretmen
eğitimi dizisi için hazırlanan “İlköğretim Sanat Öğretimi” kitabının 1.ünitesinin 6.konusu
“Müze Eğitimi Nedir?” başlığını taşımaktadır. Bu ünitenin amacı ise, öğretmen adaylarına
Müze Eğitimini, bu eğitimin amaçlarını, kapsamını ve olanaklarını öğretmektir. Öte yandan
Eğitim Fakültelerinde Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf
Öğretmenliği Bölümlerinde okuyan öğrenciler için her dönem düzenli olarak seçmeli müze
eğitimi dersleri açılmaktadır. Bu dersler kapsamında müzelerden bir öğrenme alanı olarak
faydalanmanın yöntem ve tekniklerine ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
Türkiye’de “müze bilim” alanının yükseköğretim kurumlarında yer bulması 1989
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı
Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nın açılmasıyla başlamıştır. Programda Müze ve
Müzecilik, Müze Yönetimi, Müzeler ve Toplum, Müze Mevzuatı, Müze Koleksiyonları ve
Araştırma, Müzelerde Eğitim Etkinlikleri I, Müzelerde Eğitim Etkinlikleri II, Müzelerde Risk
Yönetimi ve Müzeler ve Küratörlük adlı dersler okutulmakta ve müze eğitimi konusunda
yüksek lisans tezleri ve bitirme projeleri yapılmaktadır.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında kurulan ve hem tezli hem de tezsiz müze
eğitimi yüksek lisans öğrenimi olanağı sunan tek programdır. Programda 1997’den beri Türk
ve Dünya müzelerinde öğretimin alternatif ve çağdaş yöntemlerle nasıl gerçekleştirildiğine
ilişkin eğitim verilmektedir.
Akdeniz Üniversitesi Müzebilim Anabilim Dalı, Mimar Sinan Üniversitesi Müzecilik
Programı ve İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Müze Yönetimi yüksek lisans programlarında
müzebilim alanlarında yüksek lisans dersleri yürütülmektedir. Ankara’da Başkent
Üniversitesi’nde Müzecilik Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
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ise Müzecilik Lisans ve Lisansüstü Programları öğrenci kabulüne başlamıştır. Müzecilik
Programlarında Müze Temaları ve Sergileme, Türk Müzecilik Tarihi, Sanat Antropolojisi,
Müzecilikte Eğitim Programları, Küratörlük ve Müzeler gibi dersler okutulmaktadır.
BAŞLIĞA İLİŞKİN VİDEOLAR:
Video: Pera Müzesi’nde eğitim
https://www.youtube.com/watch?v=dw2ZOKIyLw&list=PL919A703056717070&ind=2
https://www.youtube.com/watch?v=4EX6RlLbobw
Video: British Museum and Education
https://www.youtube.com/watch?v=E1oByS2J3u4
Video: Eureka Children’s Museum and Science Center
https://www.youtube.com/watch?v=JW68vcI6bcw
Video: Londra Bilim Müzesi
https://www.youtube.com/watch?v=Mqh7uqpu-sE
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1.2. MÜZE VE MÜZE TÜRLERİ
Müze sözcüğü (eski Yunanca’da Museon adıyla), Zeus ile bellek tanrıçası olarak bilinen
Mnemosyne’nin kızları ve ilham perileri olarak bilinen dokuz Mousa’nın yasadığı ev
anlamına gelmektedir (Erhat, 2006). Müze kelimesinin günümüzdeki anlamına en yakın
biçimi MÖ 4. yüzyılda kurulan İskenderiye Kütüphanesi ve Müzesi’dir.
İlk çağ yazınında her ozanın, her yazarın duygulanarak anlattığı tanrısal varlıklar
Yunanca “mousa” ve Latince “musa” olarak bilinirler. Mousa ya da Musa, yalnız sairlere
siirler esinleyen bir peri değildir, etki alanı çok daha geniştir. Adının kökeni asıl kimliğinin
açıklanmasına yardım eder: “Mousa” Yunanca akıl, düşünce ve yaratıcılık gücü kavramlarını
içeren “men” kökünden gelmektedir. Şairler ve yazarlar bu tanrısal varlığı her alana özellikle
de sanat alanına yerleştirmiştir. Yunan mitolojisine göre bu varlıklar, bas tanrı Zeus ile Titan
tanrıça Mnemosyne’nin dokuz kızıdır. Yetki alanları ve özellikleri çağlara ve şairlere göre
değişiklik göstermiştir.
Büyük İskender, Mısır’ı fethettiği sırada kendi adını taşıyacak ve bu topraklarda Helen
kültürünün merkezi haline gelecek bir kent kurmayı tasarlar ve bu kentte Mousa’lara bir
kütüphane adanmasını ister. Bu nedenle İskenderiye Kütüphanesi ve Müzesi dokuz Mousa’ya
adanmıştır (Artun, 2006). İskenderiye Kütüphanesi ve Müzesi, Hint, Mezopotamya ve Helen
medeniyetlerine ait birçok yazılı kaynağın toplandığı ve bu kaynakların zamanın filozofları
tarafından kullanılabildiği, günümüz müze kavramına yakın bir bellek merkezi olarak
tanımlanabilir. İskenderiye Kütüphanesi ve Müzesinin günümüz müzeciliğinin temel
işlevlerini bünyesinde barındıran ilk örnek olarak kabul edildiği bilinmektedir.
İnsanlık, tarih boyunca hem kendisinin hem de doğanın ürettiği nadir nesneleri
toplamışve biriktirmiştir. Eski Yunan’da bu koleksiyonlar, tanrılara sunulan adaklardan
oluşmuşve tapınaklarda toplanmıştır. Ortaçağ’da ise bu işlevi kilise ve saraylar yerine
getirmiştir. Ortaçağ koleksiyonlarının amacı ise Hıristiyanlığın gücünü, kilisenin egemenliğini
göstermek, okuma yazma bilmeyen halka İncil’i resimleyerek öğretmektir (Artun, 2006). 14
ile 17. yüzyıllar arasında Ortaçağ hazinelerinin yerini “nadire kabineleri” almıştır. Bu
dönemde coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa’ya akan doğa harikaları ve insan yapımı nesneler
koleksiyonları doldurur. Müze sözcüğü 15. yüzyıl Avrupa’sında, Floransa’da Lorenzo de
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Medici’nin koleksiyonunu tanımlamak için tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Müze sözcüğü
17. yüzyıla kadar koleksiyonlara verilen genel bir ad olarak kalmıştır.
16. yüzyılda müze mekânı kavramına yakın iki yeni kelime kullanılmaya başlanmıştır.
Galeri daha çok resim ve heykel koleksiyonlarının, kabine ise canlı/cansız, doğal/yapay her
şeyin, kurutulmuş bitkilerden doldurulmuş kuşlara, kavanozda saklanan sürüngenlerden
ceninlere kadar pek çok sıra dışı nesnenin toplanıp sergilendiği mekânları tanımlamaktadır
(Artun, 2006).
Halka nadiren açılan bu mekânlar, dini liderlerin, prenslerin, asilzadelerin erişimine
her zaman açık olmuştur. Müzelerin halka açılması 17. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir.
Bunun ilk örnekleri, 1671 yılında Basel’de açılan üniversite müzesi ile daha sonra Oxford
bünyesinde yer alan Ashmolean Müzesi’dir (Ambrose & Paine, 1993). 17. yüzyılda,
topluluklarının tartışma ve deneyim ile kendilerini geliştirebilmeleri için, Londra’daki
Kraliyet Akademisi ve Paris’te Bilimler Akademisi gibi kurumlar tarafından da müzeler
oluşturulmuştur.
18. yüzyılın müzeciliğine toplama faaliyetleri damgasını vurmuştur. Bu faaliyetlerdeki
temel amaç ise, Aydınlanma’nın etkisiyle, hem evrenin hem de insanlığın temel yasalarını
keşfetmeyi sağlayacak tabiat örneklerini ve insan ürünlerini bir araya getirmek ve bunları
sergileyerek halkı eğitmektir. Müzeler 18. Yüzyıl Avrupa'sında Aydınlanma Döneminin bilgi
kaynağı olarak önemli kurumlar arasında kabul edilmişler, dönemin en önemli
gelişmelerinden biri olan araştırmayı destekleyen kurumların kurulması hareketinin içinde yer
almışlardır. “Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik” sloganıyla yola çıkan ve egemenliği hükümdardan
halka geçirmeyi hedefleyen Fransız Devrimi, Fransa’daki politik yapıyı değiştirmekle
kalmamış, zamanla tüm dünyayı etkileyecek siyasi, ekonomik ve kültürel dönüşümlere de yol
açmıştır. Bu önemli siyasal değişimle birlikte müzelerin halka açılma süreci ivme kazanmış,
müzelerin ilgi/konu alanları ve bir müze işlevi olarak toplama etkinliği de radikal bir biçimde
değişmiştir. Rönesans döneminde sahiplerinin kişisel ilgi alanlarına göre toplanan
koleksiyonlar özel mülklerde sergilenmekteyken, uluslaşma sürecini ateşleyen Fransız
Devrimi sonrasında, daha geniş bir kitlenin erişimine açılmıştır (Hooper-Greenhill, 1996).
Müzeler, Fransız Devrimi’yle birlikte ulus kimliğinin inşasında önemli bir araçtır. Bu
dönemin yaklaşımına göre, bireylerin parçası oldukları ulusla ortak bir gelecek hayal
edebilmeleri için ortak bir geçmişi de kabul etmeleri gerekir. Koleksiyonların kurumsallaşma
sürecinin başlangıcında toplama etkinliği, çoğu zaman müzenin en önemli işlevi olarak
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görülmüştür. Bu dönemde müzeler, işleyişleri için gereken idari masrafları göz ardı ederek
kaynaklarının büyük bir kısmını koleksiyon edinmeye ayırmışlardır. Hatta toplama
etkinliğinin müzenin temel varlık nedeni, sergileme ve eğitim gibi işlevlerin ise toplama
tutkusunu rasyonelleştirme ve meşrulaştırma çabası olduğunu ileri süren görüşlere de bu
dönemde rastlanmaktadır.
Müzenin halka açılmasındaki amaç yalnızca aristokratların ve eğitimli asillerin değil,
tüm halkın ortak mülkiyetinde olan kültürel değerlerin sınıf farkı olmadan paylaşılmasıdır. Bu
nedenle Fransız Devrimi sırasında Louvre Sarayı’nın halka açık bir müzeye dönüştürülmüştür
(Andrew McCellan, 1994). Müzelerin halka açılması her ne kadar bir demokratikleşme
hareketinin ürünü olsa da, bu dönemde halkla tam olarak bütünleştikleri söylenemez. 19.
yüzyılda halk müzeleri açılmaya devam etmiştir. Louvre Müzesi, Fransa ve Avrupa’daki diğer
müzeleri de etkilemiş; onlar da kendilerine Louvre’u örnek alarak, müzeleri halkın her
kesimine açarak toplumsallaştırmayı gerçekleştirmek istemişlerdir. Daha çok devlet
tarafından, hükümetin gücünü ve varlığını kanıtlama ve milliyetçi duyguları uyandırma gibi
politik amaçlarla kurulmuş bu müzelerde “eğitim”in anlamı, ideal vatandaş yaratmak için
bilgi ve değerlerin aktarılmasıdır (Hudson:1977). Ancak günümüze ulaşan ziyaretçi
defterlerinden bu müzelerin o dönemlerde halka çok az ulaşabildiği anlaşılmaktadır.
Müzelerin halkın erişimine açılmasıyla birlikte koleksiyonların sergilenmesi öncelik
kazanmış, toplama, koruma ve araştırma işlevleri, sergileri geliştirmenin temel destekleyici
unsurları haline gelmiştir. İlk sergiler, çok az bilgi içerecek şekilde, güzel sanatlara düşkün
kişiler,

koleksiyonerler, araştırmacılar, zanaatkârlar gibi entelektüel düzeyi yüksek

ziyaretçiler için tasarlanmıştır (Hein, 2006). Müzeler bu süreçte 19. Yüzyıl boyunca halk için
düzenledikleri sergileri artık sadece koleksiyonlarını yan yana dizerek değil, nesneyi tarihsel,
bilimsel ya da sanatsal değerini anlatacak biçimde yorumlama, toplumu bilgilendirme ve
mesaj verme misyonunu göz önünde bulunduracak şekilde gerçekleştirmişlerdir. Bilim ve
sanat eserleri başta olmak üzere insanlığın gelecek nesillere devretmesi gerekli görünen pek
çok nesnenin korunduğu, sergilendiği, bilimsel açıdan incelendiği ve eğitim amacıyla
kullanıldığı bir mekân olan müzenin günümüzde çok farklı tanımları yapılmaktadır. Çok kısa
anlamı ile müze, ”zamanda ve mekânda dağınık birtakım nesneleri, kolaylık olsun diye tek bir
çatı altında toplamak ve bu nesneleri inceleme, etüt etme ve zevk alma amacıyla yerleştirmek
için düşünülmüş binalardır” seklinde tanımlanmaktadır. Shaw’a (2004) göre ise müze; teshir
ettiği nesneler, bunlar için uygun gördüğü düzenlemeler ve öngördüğü davranış kuralları
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aracılığıyla belli bir kimliği somutlaştıran bir mekândır ve eğitilecek kitlelere belli değerleri,
görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracıdır.
Çağımızda müze, bilim ve sanat ürünlerini sergilemek, toplumu aydınlatmak amacıyla
insanın gelişimi, doğal olayların oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda
araştırma yapan bilimsel bir merkezdir. Ya da en bilinen sınırlı tanımıyla nesneler
koleksiyonunun sergilendiği herhangi bir oda, bina ya da yerdir (Casson, 1992).
Müze, kültürün depolandığı bir ortamdır ve bireylerinin dünya ve kişisel çevreleri ile
kurdukları deneyimlerinin, yaşantılarının, ilişkilerinin ve tüm bunların çıktısı durumundaki
düşüncelerinin kültür, sanat ve estetik ile yoğrularak var olmasını ve diğer bireyler ile
paylaşılmasını sağlar. Müze, bir toplumun gelişmesine hizmet eden, halka açık ve hayata
tanıklık eden nesnelerin biriktirildiği, aynı zamanda bu nesnelerin korunduğu, bakım gördüğü,
bu nesneler hakkında araştırmaların yapıldığı, araştırma sonuçlarının ilgililer ile paylaşıldığı
ve tüm bu çalışmaların ardından mevcut nesnelerin eğitim, inceleme ve estetik gelişim
doğrultusunda sergilendiği, kar düşüncesinden bağımsız ve sürekliliği olan bir kurumdur.
Müzeler; amacı sadece bilgi vermek olmayan, insanların hayal gücünü ve duygu
dünyasını geliştirmeye yönelen, bireyin olayların önemini anlamasına ve onları duyuları ile
doğrudan kavramasına yardımcı olan, süre giden insanlık değerlerini tanıtan kurumlardır.
Milletlerarası Müzeler Komitesi (ICOM) müzeyi söyle tanımlamıştır: “Müze, toplumun ve
toplumsal gelişimin hizmetinde olan halka açık, insana ve yasadığı çevreye tanıklık eden
materyallerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylasan, inceleyen ve bu
materyalleri eğitim amacı ile topluma estetik zevkler verebilme doğrultusunda sergileyen kar
düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kuruluştur” (ICOM, 1995). ICOM’un 2004
yılında yaptığı müze tanımı ise şöyledir: Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka
açık, insanların eğitimi ve eğlenmesi için maddi olan ve maddi olmayan insana ve çevreye
dair unsurları toplayan, koruyan, araştıran, iletişim kuran ve sergileyen kar düşüncesinden
bağımsız ve sürekliliği olan bir kuruluştur.
Avustralya Müzeler Yasası’nın müze tanımı sudur: Müze nesneler ve geçmişe, bugüne
ve geleceğe dair fikirler aracılığıyla insanların dünyayı anlamalarına yardım eden kuruluştur.
Müze bir koleksiyon oluşturur ve bunu zenginleştirerek bilgiyi ulaşılır kılar. Müzeler halkın
ilgisini uzun süre çekebilmek için kurulmuş, kar düşüncesinden bağımsız kuruluşlardır (The
Museums Australia Constitution, 2002). Amerikan Müzeler Birliği ise müzeyi söyle
tanımlamaktadır:“Müzeler canlı ya da cansız doğal nesneleri ve insan eliyle yapılmış
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nesneleri barındıran ve insanların kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak, insan
ruhunu zenginleştirmek ve bilgi birikimini artırmak için kullanan heyecan verici
merkezlerdir” (Amerikan Müzeler Birliği [AAM], 2000).
20. yüzyılın ortalarında uluslararası kuruluşların oluşturulması müzeciliğin gelişimi
açısından önemli olmuştur. Avrupa müzelerinin bina ve koleksiyonlarının İkinci Dünya
Savaşı sırasında ağır zarar görmesi, bu konuda uluslararası önlemler alınması gerekliliğini
gündeme getirmiştir. Bu amaçla, koleksiyonları elde etme ve koruma gibi konularda faaliyet
yürüten uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş, müze kavramsal olarak yeniden tanımlanmış ve
toplumda kültürlerarası diyalog sağlayabilecek bir kurum olduğu vurgulanmıştır. Özellikle
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) şemsiyesi altında 1946
yılında oluşturulan ICOM (Uluslararası Müzeler Komitesi) ve alt birimleri, çok daha yoğun
bir kavramsal gelişim sürecini tetiklemişlerdir. Bu organizasyonlar, koleksiyonların elde
edilmesi ve korunması başta olmak üzere müzenin tanım ve işlevlerine ait uluslararası
standartların oluşturulması konusunda ilk adımları atmışlardır. ICOM, müze kavramının
evrensel tanımını yapmış ve bu tanımı yıllar içerisinde geliştirmiştir. ICOM’un kurulduğu
1946 yılındaki ilk tanımda, müzelerin halka açık ve koleksiyon odaklı kurumlar olduğunun
altı çizilmiştir. 1956 yılında ise “Müze, kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü,
türlü biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın beğenisinin
yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla toplum yararına sürekli yönetilen bir
kurumdur” şeklinde geliştirilmiş ve müzelerin kültür ve eğitim amaçlı kurumlar olduğuna
vurgu yapılmıştır.
Uluslararası Müzeler Komisyonu’nca yayımlanan etik kodlara göre (2006),
günümüzde müzeler öncelikli işlevlerini koruyarak, insanlığın kültürel ve doğal mirasını
koruyan, araştıran ve mevcut koleksiyonlarını toplumun ve toplumsal gelişimin hizmetine
sunan kurumlardır. Müze “bilgi” demektir ancak aynı zamanda bilgiyi de yerleştirecek,
geçerli kılacak ve geliştirecek olan bir eğitim, araştırma ve kültür merkezidir.
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Şanlıurfa Müzesi
Müzenin İşlevleri
Yapılan müze tanımlarından yola çıkarak müzenin temel işlevlerini, kendi birikimleri ile ilgili
işlevler ve yaptığı etkinlikler ile ilgili işlevler olarak iki gruba ayırabiliriz. Müzelerin kendi
birikimleri ile ilgili işlevleri koleksiyon oluşturmak, belge toplamak, bunları korumak, kötü
durumda olanları kurtarmak ve onarmaktır. Müzelerin etkinliklerle ilgili işlevleri ise araştırma
yapmak, sergi tasarlamak ve eserleri yorumlayarak; halkın eserleri daha iyi anlayabilmesi için
küratörlerin konu üzerinde araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları yapmalarına olanak
sağlamaktır. ICOM’a göre müzelerin topluma hizmet verirken gerçekleştirmeleri gereken
koleksiyon oluşturma, koruma, belgeleme, sergileme ve eğitim gibi temel görevlerinin
yanında bazı sorumlulukları daha bulunmaktadır. ICOM’un belirlemiş olduğu ve müze etik
kodları olarak adlandırılan bu sorumluluklar su şekilde sıralanmaktadır (ICOM, 2005):
1. Müzeler, insanlığın kültürel ve doğal mirasını muhafaza eden, bilimsel açıdan inceleyen ve
tanıtan kurumlardır.
2. Müzeler mevcut koleksiyonlarını toplumun ve toplumsal gelişimin hizmetine sunan
kurumlardır.
3. Müzeler bilgiyi yerleştiren, geçerli kılan ve geliştiren kanıtlar olan nesneleri bünyelerinde
barındıran ortamlardır.
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4. Müzeler doğal ve kültürel mirası anlamak, yönetmek ve bu miraslara değer kazandırmak
durumundadır.
5. Müzeler toplumun diğer kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içinde bulunmalı ve
koleksiyonlarını bu kurum ve kuruluşların kullanımına sunmalıdır.
6. Müzeler diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarında kullanabilecekleri
nesneleri ve kaynakları barındırmaktadır.
7. Müzelerin kendi yönetmelikleri vardır ve yasal prosedürleri uygulamak durumundadırlar.
8. Müzeler uzman profesyonel ekipler tarafından yönetilmelidir.
Ambrose ve Paine’e göre (2006:42), günümüzde müzelerin temel işlevleri topluma, sosyal ve
kültürel

yararlar

sağlamak,

ekonomiyi

güçlendirmek

ve

kurumlararası

ilişkileri

hızlandırmaktır. Müzeler, toplumun kültürel ve doğal mirasını korumak ve gelecek kuşaklara
aktarmakla sorumludurlar. Müzeler ayrıca, toplum için paylaşılmış ulaşılabilir bir “ortak
bellek” alanı olarak hizmet vermekte ve her yaş grubundan insana ulaşarak orijinal nesneler
ile öğrenme olanağı sunmaktadır. Öyle ki çağdaş müzeler, kuruldukları bölgede ekonomik
canlanma sağlayan, turizm sektörünü destekleyen ve istihdamı artıran kurumlar olarak kabul
edilmektedir.
Müze Türleri
UNESCO’nun 1958 tarihli Brezilya bölgesel seminerinde müzeler dokuz grup altında
incelenmiştir bunlar:
1.Sanat müzesi
2.Modern sanat müzesi
3.Arkeoloji ve tarih müzesi
4.Etnoğrafya ve folklor müzesi
5.Doğal bilimler müzesi
6.Bilim ve teknoloji müzesi
7.Bölge müzesi
8.İhtisas müzesi
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9.Üniversite müzesi şeklindedir.
Müzelerin genel sınıflanırımla biçimlerinden biri de aşağıdaki gibidir:
1-Koleksiyonlarına Göre Müzeler
A-Genel Müzeler
B-Arkeoloji Müzeleri
C-Sanat Müzeleri
D-Tarih Müzeleri
E-Etnografya müzeleri
F-Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri
G-Bilim Müzeleri
H-Planeteryumlar
I-Endüstri Müzeleri
J-Ekonomüzeler
2-Bağlı Oldukları Kurumlara Göre Müzeler
A-Devlet Müzeleri
B-Belediye Müzeleri
C-Özel Müzeler
D-Vakıf Müzeleri
E-Eğitim Kuruluşlarına, Üniversitelere Bağlı Müzeler
F-Askeri Müzeler
3-Hizmet Alanlarına Göre Müzeler
1-Bölge Müzeleri
2-Halk Müzeleri
3-Ekomüze
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4-Hizmet Ettikleri Topluma Yönelik Müzeler
A-Uzmanlık Müzeleri
B-Çocuk Sanat ve Gençlik Müzeleri
5-Koleksiyonlarını Sergiledikleri Mekânlarına Göre Müzeler
A-Açık Hava Müzeleri
B-Anıt Müzeler
C-Müze Evler
6-İşlevlerine Göre Farklı Müzeler
A-Tek Kişilik veya Bir Nesneyi Konu Alan Müzeler:
B-Atatürk (Müze) Evleri:
C-Devrim Müzeleri:
D-Sanal Müzeler:
Türkiye’deki Müze Türleri
Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müzeler, genellikle arkeoloji
müzeleridir. Bunun yanı sıra diğer kurumlara bağlı ve içerik ile yönetişim bakımından
Bakanlığa bağlı diğer müzelerden farklı olan müze türleri de bulunmaktadır.
Örnek: Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Müzeler, Genelkurmay Başkanlığı'na Bağlı Müzeler, Milli
Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Müzeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Bağlı Müzeler, MTA Genel
Müdürlüğü'ne Bağlı Müzeler, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağlı Müzeler, TRT'’ye
Bağlı Müzeler, Bankalara Bağlı Müzeler, Üniversite Müzeleri, Özel Müzeler vb.
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BAŞLIĞA İLİŞKİN VİDEOLAR:
Türkiye Müzelerinden Örnekler :
Yaşayan Müze: https://www.youtube.com/watch?v=uzRloVRzhLA
Tarih Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=7j1-L_cZc98
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=o8l7HKufZoA
Kent Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=6GriZFP1zMY
Sanayi Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=MFrXTrmKTLQ
Arkeoloji ve Sanat Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=7IlyiYF6vQo
Tabiat Tarihi Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=1ZStHM7ldzs
Cezaevi Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=gS_cLXB4-Js
Askeri Müze: https://www.youtube.com/watch?v=nSeka90QnN0
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https://www.youtube.com/watch?v=4jtAZsUOo9o
https://www.youtube.com/watch?v=tzotJdA8PJs
Türkiye’de

gezilebilecek

alternatif

müzeler:

https://www.youtube.com/watch?v=wncvmoNkKhQ
Masumiyet Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=hCgvb_extkE
Osmanlı’da Müzecilik https://www.youtube.com/watch?v=nAC_GJjA0AM
Dünya Müzelerinden Örnekler:
Hermitage Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=VFnaFxrUYWs
British Museum: https://www.youtube.com/watch?v=KKNZozVqHNI
Savaş Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=km4gOiB-qJ0
Londra Bilim Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=Mqh7uqpu-sE
Metropolitan Sanat Müzesi: https://www.youtube.com/watch?v=PHrmoSlfLD0

KONU İLE İLGİLİ BAZI ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR:
Aşağıdaki kaynaklar çağdaş müzecilik bağlamında müze türlerine ilişkin örnekler
içermektedir.
1. Türkiye’de Tasarlanmış Müze Yapıları
https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/7115
2. Postmodern Müzede Kadın ve Kadın Müzeleri Üzerine
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/49/1962/20535.pdf
3. Dünyada ve Türkiye’de Kent Müzeleri
http://www.egemimarlik.org/74/5.pdf
4. Okul Dışında Farklı Bir Öğrenme Ortamı Olarak Çocuk Müzeleri
http://egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt/article/viewFile/299/pdf
5. Karikatür Müzeleri
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https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/1016
6. Müzenin Toplumsal İşlevleri
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi35_pdf/5sanattarihi_arkeoloji/karadeniz_ceren.p
df
Aşağıdaki kaynaklar Türkiye’de müzeciliğin tarihine ilişkin örnekler içermektedir.
1- Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği
e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/6/50
2. Türkiye’de Müzeciliğin Gelişimi
http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_b/article/view/1077
3. Osmanlı Devletinde Müzecilik
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/article/view/5000039786
4. 1937’de Kurulan İlk Müzemiz İstanbul Resim Heykel Sonunda Anımsanıyor
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/3942
5. Çağdaş Müzecilik ve Kent Müzeciliği: Yeni Bir Program Önerisi
https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/3397
6. Müzecilik Tarihimizde Edirne
https://www.researchgate.net/profile/Danis_Baykan/publication/266795680_Baykan_D._Mze
cilik_Tarihimizde_Edirne_Gne_Karadenizden_Doar_Smer_Atasoya_Armaan_Yazlar_Ed._.D
nmez_Hel_Yaynclk_Ankara_2013_25-36/links/543c0c250cf2d6698be36410.pdf
7. Modern Müzecilik http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/3848
8.

Türkiye’de

Müzeciliğin

Sorunları

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/16891/001583541010.pdf?seque
nce=1
9.Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi: Aynı Bütünün Parçalarını Sergileyen Müzeler
İçin Bir Uygulama Örneği
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http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=f511943c-e4ee-49b8-9d5b5014948cfcb4%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4208
10.

İlk

Kadın

Müzecimiz:

Seniha

Samihttp://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/17440
11.Ekolojik Kültürel Turizm Aracı Ekomüzelerin Kültürel Peyzaj Açısındanİrdelenmesi
http://ordergi.duzce.edu.tr/Dokumanlar/arsiv/2013_sayi_2.pdf#page=26
12.

Müzecilik

Eğitiminin

Gelişimi

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1261/126289.pdf?sequence=1&is
Allowed=y
1.3.MÜZE EĞİTİMCİSİ
Clive’a (1991:3) göre, müze ve galeri eğitimi günümüzde artık önemli bir uzmanlık alanıdır.
Müze ve galeri eğitimi, eğitimini sanat tarihi, güzel sanatlar, tarih, eğitim, sanat danışmanlığı
ve yetişkin eğitimi gibi anlarda tamamlamış farklı disiplinlerden çeşitli uzmanların gönülden
benimsediği bir alandır. Bu alanda çalışanlar, eğitim uzmanı, galeri eğitim memuru, müze
irtibat görevlisi, eğitim müdürü, toplum eğitimi organizatörü, tanıtım uzmanı, toplum hizmeti
uzmanı, görsel sanatlar uzmanı vb. şekillerde tanımlanmaktadır. Castle (2001:2) müze
eğitimcilerinin tarih yorumcusu, müze rehberi, müze eğitmeni, eğitim koordinatörü, müze
doçenti gibi farklı isimler aldıklarını belirtmektedir. Müze eğitimcisinin görev tanımı Castle’a
göre, müze koleksiyonuna dayanan, müze ve okul işbirliğinde geliştirilen, eğitim amaçlı, yarı
ya da tam yapılandırılmış programları yürütmektir.
Nasıl adlandırılırsa adlandırılsınlar günümüzde müze ve galerilerin galeri eğitimi alanında
çalışanlardan beklentileri artık müze ve galeri güncel sergileriyle bağlantılı eğitim programları
ve eğitim malzemeleri hazırlamaktan öteye geçmektedir. Clive’a (1991:3) göre toplumsal
gelişmeleri ve değişimleri müze izleyicisinin anlayabileceği yollarla aktarmak günümüz
müzelerine çok yönlü eğitim merkezleri olma misyonu yüklemektedir. Müzeler eğitim işlevini
yerine getirmek için profesyonel müze eğitimcilerinden yararlanmaktadırlar ancak çağdaş
müzecilik müze eğitimcisinin görev ve sorumluluklarını da çeşitlendirmektedir. Müze ve
galeri eğitiminin geçmişine bakıldığında, müze ve galerilerde verilen eğitimi uzman
eğitimcilere değil, sadece müzecilere bırakmış olmaları ve müze eğitiminden sorumlu
personele sadece planlanan eğitimi uygulatarak, onların birikim ve enerjilerinden müzenin
farklı birimlerinde faydalanmamış oldukları görülmektedir. Dolayısıyla müze ve galeri
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eğitimi sürecinde müze izleyicisinin ve katılımcıların müze eğitimcisiyle etkileşim kurmasının
sağlanmasını önemli bir işlev olarak adlandırmaktadır. Clive’a (1991:3) göre, çağdaş
müzelerdeki eğitim uzmanları, müze eğitimlerinde alanın uzmanlarıyla ve sanatçılarla birlikte
çalışmaktadırlar. Ayrıca izleyici gruplarına müze veya galeriyi tanıtan turlarda rehberlik
etmekte, müze kataloglarının, haritaların, rehber kitap ya da broşürlerin hazırlanmasında diğer
uzmanlara yardım etmekte, sergilerin hazırlanmasında aktif rol oynamaktadırlar. Müze ve
galerilerin tanıtım ve pazarlama süreçlerini de üstlenen eğitim uzmanları, her türlü sosyal
ziyaretleri ve piyasa araştırmalarını da yürütmektedir. Müze ve galeriler için, müzede
düzenlenen etkinlikler, gösteriler ve atölye çalışmaları izleyicilere sergilenen müze
nesnelerinin ne kadar önemli ve biricik olduklarını anlatmanın en etkili yoludur. Ayrıca, müze
ya da galerilerdeki uygulamalar ve atölye çalışmaları katılımcıların müzede anlam
yaratmalarını sağlamakta ya da onlara kendi sanat çalışmalarını yaratıp sürece doğrudan
katılarak üretme fırsatı sunmakta, böylece müze izleyicisinin müze ve galeriye olan bağlılık
duygusunu da geliştirmektedir. Dolayısıyla günümüzde bir müze ve galeri eğitim uzmanının
görevi de çeşitlenmektedir.
Bonner’a (1985:289) göre, müze eğitiminin kapsamı müze uzmanları tarafından düzenlenen
konferanslar, okullara eser ödünç verme hizmetleri, okullara ya da farklı müzelere ödünç sergi
verme hizmetleri, okullardaki müze tanıtımları, müze içinde eğitim odalarının ya da
atölyelerin kullanımı, bavul – müze uygulamaları, gezici müze uygulamaları, müzede
gerçekleştirilen stajlar ve eğitimler ile sınırlı tutulmamalıdır. Sergi ödünç verme hizmetleri
kapsamında pek çok müze, koleksiyonlarındaki eserlerin reprodüksiyonlarını hazırlamakta ve
okullara ödünç vermektedir. Çağdaş müzeler müze bünyesinde eğitim atölyeleri ve eğitim
birimleri oluşturmakta ve müze eğitim odaları hazırlamaktadır. Hatta müze eğitimdeki çağdaş
eğilim, müzedeki eğitim odalarının dışında sergi salonlarının da eğitim süresince etkin
biçimde kullanılmasıdır.
Allard, Forest ve Boucher’a (1994:199) göre, müze eğitimi müze öncesi, müze ve müze
sonrası etkinliklerinin birbirini tamamladığı ve müze eğitimcisinin yardımıyla katılımcılarda
sorgulama, hipotez geliştirme, keşfetme, üretme nesne ile etkileşime geçme, bilgi toplama,
elde

edilen

verileri

değerlendirme

ve

yeni

sonuçlar

geliştirme

gibi

becerilerin

geliştirilmesinde katkı sağladığını belirtmektedirler. Müze eğitiminin etkililiği geliştirilen
programın çalışma grubunun hedefleri ile aynı doğrultuda olmasına, profesyonel bir müze
eğitimcisinin varlığına, müze izleyicisinin aktif katılımına ve çalışılacak konunun program ve
müze koleksiyonuyla ilişkilendirilmesine bağlıdır.
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Okullar için müzeler etkileşimli eğitim programlarının en önemli parçasıdır. Hein’a (1998:8)
göre, okullar ve müzeler, gerçek nesnelerin kullanımı yoluyla öğrenmenin işinin kolaylaştığı,
öğrenmenin öğrenen kişinin ilgisine bağlı olduğu ve öğrenen kişinin kendi eylemlerinin
sorumluluğunu aldığı yerler olmalıdır. Bu süreç yapıcı öğrenme olarak adlandırılmaktadır.
Yapıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek için okulların ve müzelerin serbest seçim olanakları
sağlamaları gerekmektedir. Serbest seçimli öğrenme, öğrenmenin fiziksel, kişisel ve
sosyokültürel bağlamların etkisiyle öğrenicinin seçimleri ve kontrolü doğrultusunda
gerçekleştiği öğrenmedir. Falk ve Dierking’e (1997) göre, birey serbest seçimli öğrenme
sürecinde

öğrenim

ortamına

yapacağı

ziyareti

kendi

beklentileri

doğrultusunda

yapılandırmaktadır. Öğrenilecek bilgiyi kendi kişisel deneyimleri ve yaşantılarıyla
ilişkilendirmek ister. Öğrenme sürecini kendi öğrenme biçimine göre yapılandırmak ve
öğrenilen konuya ilişkin materyaller ile doğrudan etkileşim kurmak ister. Öğrenmenin hem
bireysel hem de grup halinde gerçekleştirilen bir süreç olduğunun farkına vararak, bu süreçte
tüm iletişim araçlarını, sergileri, kitapları, internet vb. teknolojileri etkin biçimde kullanır.
Paylaşılan bilgi ve kişisel deneyimin öğrenmede yol gösterdiğine inanır. Çevreye karşı
duyarlıdır ve içinde bulunduğu öğrenme çevresini tanımak için çaba harcar.
Müze artık müze eğitimcisiyle müze izleyicisini buluşturan özgür bir alandır. Müze ve galeri
eğitimi aidiyet ve sahiplenme duygusunu geliştirerek, müzeye ya da galeriye olan ilgiyi
artırmaktadır. Bu nedenle Clive (1991:8), müze ve galeri eğitimini şu kelimelerle
özetlemektedir: Eğlence, eğitim, etkinlik, eşit fırsat, diyalog, tasarım, tartışma, şaşırtma,
anlayış, eleştirel bağlam, katılım, çeşitlilik,çağdaş sanat, sanat eleştirisi, toplum, çokkültürlü
sanatçılar, ulaşılabilirlik, öğrenme, tanıtım, yorum, sunum ve toplum hizmeti.
Castle(2001:2) müze eğitimcilerinin tarih yorumcusu, müze rehberi, müze eğitmeni, eğitim
koordinatörü, müze doçenti gibi farklı isimler aldıklarını belirtmektedir. Müze eğitimcisinin
görev tanımı Castle’a göre, müze koleksiyonuna dayanan, müze ve okul işbirliğinde
geliştirilen, eğitim amaçlı, yarı yapılandırılmış programları yürütmektir. Clive’a (1991:3) göre
ise, müze eğitimcisi toplumsal gelişmeleri ve değişimleri müze izleyicisinin anlayabileceği
yollarla aktarırken müzeyi çok yönlü ve çağdaş bir eğitim merkezleri olarak kullanmalıdır.
Müze eğitiminin öncü ülkelerinde bile müze ve galeri eğitiminin geçmişine bakıldığında,
müze ve galerilerin verilen eğitimi uzman eğitimcilere değil, sadece müzecilere bırakmış
olmaları ve müze eğitiminden sorumlu personele sadece planlanan eğitimi uygulatarak,
onların birikim ve enerjilerinden müzenin farklı birimlerinde faydalanmamış oldukları
görülmektedir. Dolayısıyla müze ve galeri eğitimi sürecinde müze izleyicisinin ve
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katılımcıların müze eğitimcisiyle etkileşim kurmasının sağlanması gerektiği üzerinde önemle
durulmuştur. Clive’a (1991:3) göre, çağdaş müzelerdeki eğitim uzmanları, müze eğitimlerinde
alanın uzmanlarıyla ve sanatçılarla birlikte çalışmalıdır. Müze eğitimcisi izleyici gruplarına
müze veya galeriyi tanıtan turlarda rehberlik etmeli, müze kataloglarının, haritaların, rehber
kitap ya da broşürlerin hazırlanmasında diğer uzmanlara yardım etmeli, sergilerin
hazırlanmasında aktif rol oynamalıdır. Yalnızca atölye etkinliklerinden sorumlu olmak yeterli
değildir! Öte yandan Clive, müze eğitimcilerinin görev ve sorumluluklarındaki bu
çeşitlenmeyi her anlamda desteklemez. Örneğin yeni nesil müze eğitimcilerinin müzenin
tanıtım, pazarlama ve reklamını yapma gibi zorunlulukları olduğunu da ekler. Çoğu ülkede
müze ve galerilerin tanıtım süreçlerini de üstlenen eğitim uzmanları, her türlü sosyal
ziyaretleri ve piyasa araştırmalarını da yürütmektedir.
Müze eğitimcisinin görev ve sorumlulukları çeşitlenirken karşı karşıya kaldığı sorunları da
göz önünde bulundurmak gerekir. Son on yılda iki benzer müze fenomeniyle sıkça
karşılaşılmaktadır: Ziyaretçinin nesnelerle etkileşim kuramaması ve müzeleri tekrar ziyaret
eden izleyici sayısının düşüklüğü.
Bonner, müze eğitimcisinin sorumluluklarını şöyle sıralamaktadır:
1.

Müze uzmanları tarafından düzenlenen konferanslara katılım sağlamak,

2.

Okullara eser ödünç verme hizmetlerinde aktif rol almak,

3.

Okullardaki müze tanıtımlarına katılmak,

4.

Müze içinde eğitim odalarının ya da atölyelerin kullanımını sağlamak,

5.

Bavul müze uygulamalarını yürütmek,

6.

Gezici müze uygulamalarına katılmak,

7.

Müzede gerçekleştirilen stajlar ve eğitimlerden sorumlu olmak,

8.

Müze eğitim programlarını hazırlamak,

9.

Müzenin eğitim materyalini hazırlamakı,

10.

Müze ile diğer kurumlar arasında işbirliği kurmak,

11.

Müzenin tanıtımını yapmak.

12.

Müzeye ilişkin araştırmaları yürütmek.
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Müze eğitimcilerinin uğraşması gereken sorunlar hâlâ mevcuttur: Okullarla yetersiz ilişkiler,
öğretmenlerin ilgisizliği, eğitim yetkililerinin güveninin ve desteğinin olmaması, eğitim
sektöründeki ilgisizlik, müzecilik sektöründeki tutuculuk, müzenin fiziksel koşullarının
yetersizliği gibi nedenler eklenebilir.
Tran (2007), müzelerin okulu tamamlayan bir kaynak olarak kullanılmasına ilişkin
araştırmaların genellikle öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarından yapıldığını, müzedeki
etkinliklerde müzecilerin ve müze eğitimcilerinin payının ihmal edildiğini ileri sürmektedir.
Tran’a göre müze eğitimcilerinin öğretim uygulamalarını araştırmanın önemli bir temeli
vardır: Müze gezileri okulun alışılmış günlük programına bir ara vermedir ve öğrenciler için
yeni alanlarda yapılmaktadır. Müze eğitimcileri ve öğrenme çevresi öğrenciler için yenidir,
ilgiyi ve merakı uyandıracak bir güce sahiptir. Dolayısıyla müze eğitimcileri müze eğitiminin
okul eğitiminden farklı olarak geliştirdiği kendi eğitsel niteliklerinden biridir.
Müze eğitimcisinin yeniden ele alınan görev ve sorumlulukları çok yönlü bir müze eğitimcisi
yetiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Dünyada 300’ü aşan “Müzebilim” lisansüstü eğitim
programı bulunmaktadır. Bu programların büyük bölümü kültür ve miras yönetimine
odaklanırken, bir bölümü sanat ve galeri çalışmaları, müze eğitimi ve müzecilik alanlarında
öğrenci yetiştirmektedir. Müzebilim lisansüstü programlarında müzebilim (müzeoloji), sanat
ve galeri çalışmaları, dijital miras, kültürel miras ve tanıtım, kültürel miras yönetimi, müze ve
galerilerde ziyaretçi çalışmaları ve müze felsefesi gibi dersler ve içerikler yer almaktadır.
İngiltere ve ABD’de Müzebilim konusunda eğitim veren çok sayıda üniversite bulunmaktadır.
ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde üniversitelerde müze bilim
alanı kapsamına giren şu alanlar belirlenmiştir: Dijital miras çalışmaları, Müze ve galerilerde
ziyaretçi çalışmaları, Müze eğitimi, Müze ve küratörlük, Müze ve sanat yönetimi, Müze
pazarlaması ve girişimcilik, Müze antropolojisi, Müze çalışmaları, Sanat ve müze çalışmaları,
Sanat yönetimi, Müze iletişimi, Kültürel çalışmalar ve müze, Koleksiyon ve sergileme, Sanat
tarihi ve müze çalışmaları, Tarih yöneticiliği, Disiplinlerarası müze çalışmaları, Kültürel
miras yönetimi, Kültürel mirasın korunması, bakım ve onarımı, Sosyal bilimler ve müze
çalışmaları, Müze ve arşiv yönetimi, Tarih ve müze çalışmaları, Bilim müzeleri çalışmaları,
Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, Sergi planlama ve tasarım, Kültürel miras yönetimi ve
müze, Müze uygulamaları, Kültürel kaynak yönetimi ve Bölge, Kültür ve Gelişme
Araştırmaları.
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KONUYA İLİŞKİN VİDEOLAR:
Video: What is a museum educator? (Müze Eğitimcisi kimdir?)
https://www.youtube.com/watch?v=P-hESCHLsQg
Video: A day in life / museum educator
https://www.youtube.com/watch?v=MI3OASln4T0
Video: Why museum education?
https://www.youtube.com/watch?v=mI1yls8cNW4
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1.4. ÖRGÜN EĞİTİMDE MÜZE EĞİTİMİNİN YERİ
Örgün ve yaygın eğitimde müzelerin bir eğitim ortamı olarak kullanılması Avrupa ve
Amerika’da 1950’li yıllarda ağırlık kazanmasına karşın Türkiye’de 1990 ‘lı yıllarda sistemli
bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye’de eğitimde müzelerden yararlanma fikri ilk olarak 1868
yılında Galatasaray Lisesinde bir okul müzesi kurularak başlamıştır denilebilir. Okul müzesi
açma girişimleri 1930’da Bursa’da bir ilkokulda ve bir lisede okul müzeleri açılarak
sürdürmüştür. Öğretmenlere müzelerden nasıl yararlanılacağını anlatmak amacıyla 1958’de
öğretmenler için müze el kitabı hazırlanmış ve öğretmenlere dağıtılmıştır. Ancak bu ve
benzeri çalışmalar pek yaygınlaşmamıştır.2000’li yılarda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
programlarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiş hazırlanan yeni programlarda yapılandırıcı
yaklaşım benimsenmiştir. Daha çok beceri eğitimine önem verilen bu yaklaşımda sınıf dışı
ortamlar öğrenme alanları olarak tanımlanmıştır.
1982’de düzenlenen Milli Kültür Şurası’nda “müzede eğitim” tekrar vurgulanmış, büyük
müzelerde çocuk bölümleri kurulması önerilmiştir.:
Sanat Etkinlikleri Dersi
İlköğretim Sanat Etkinlikleri ders programının öğrenme alanlarından biri müze kültürüdür.
Sanat etkinlikleri programının genel amacı, drama ve tiyatro yöntemini kullanıp bütün sanat
alanlarından yararlanarak öğrencinin yapıcı ve yaratıcı bir birey olarak yetişmesine destek
olmaktır. Sanat etkinlikleri programında, tiyatro ve drama başta olmak üzere müzik, resim,
heykel, mimari, dans ve edebiyat alanlarından yararlanılır.
Müze eğitiminin amaçları programda şöyle sıralanmıştır:


İnsanın değişen dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak;



İnsanların yaşadıkları ortama yabancılaşmalarını önlemek; geçmişle şimdiki
yaşam arasında bağ kurmak; günümüzün sorunlarına ve çatışmalarına yönelik
anlayış kazandırmak;



Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerle onların
yaşantılarının bütünleştirilmesini sağlamak;



Nesnelerin maddi veya ideal değerleri ile algılanmasının yanı sıra insan
yaşamının somut ve otantik belgeleri olarak algılanmasını sağlamak;
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İnsanların bugünkü yaşantılarıyla nesnelerin bağlantısını kurarak siyasi,
kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını sağlamak; bu
ilişkileri anlamanın yanı sıra onların araştırıcı yönlerini geliştirmek;



Bilgiyi insanın kendisinin araştırıp geliştirmesine olanak sağlamak;



Bireylerin zamanını yaratıcı biçimde değerlendirmek; müzeyi bir yaşam biçimi
haline getirmek;



İletişim ve öğrenmeyi yoğunlaştırmak amacıyla olanaklar sağlamak; müze
ekonomisini geliştirmek.

Müzelerde yapılacak kültür eğitiminin amacı, müzeleri eğitim alanı olarak kullanırken eğitilen
kişilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirmektir. İlköğretim sanat etkinlikleri ders programının
öğrenme alanlarından olan “müze kültürü” ile öğrencilerin şu kazanımları elde etmesi
amaçlanmaktadır:


Koleksiyon hakkında bilgi sahibi olur.



Müzedeki eserlerin işlevlerini, günlük yaşamda kullanılan nesnelerle
benzerliklerini ve farklılıklarını tarihsel, sanatsal açılardan değerlendirir.



Müzedeki eserlerden yola çıkarak geçmişin ve bugünün sosyal yaşamına ait
olayları karşılaştırır.



Destan, efsane ya da tarihi bir metinde yer alan karakterlerle müzede
araştırdığı kostüm ve aksesuarlar arasında ilişki kurar.



Müzedeki mitolojik ya da tarihi kahramanları tanır.



Müzedeki uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olur.

Görsel Sanatlar Dersi
İlköğretim Görsel Sanatlar ders programının öğrenme alanlarından biri müze bilincidir.
Programda müze bilinci şöyle açıklanmıştır: İnsanoğlunun başlangıcından günümüze kadar
olan sosyal, iktisadi ve kültürel hayatındaki birikimlerini bünyesinde toplayan müzeler, onları
korumakta ve sergilemektedir. Müzeler, insanlık tarihinin gelişim evrelerine tanıklık eden, bu
evrelerin başlamasında ve tamamlanmasında rol oynayan en değerli örneklere sahiptir.
“Müze Bilinci” öğrenme alanı ile öğrenciler; görsel sanatların birbirinden farklı olan kültürel
ve tarihsel kalıtını öğrenirler. Bu çerçevede öğrenci, sadece yerel olanı değil aynı zamanda
evrensel olanı da gözlemleyebilir. Müzelerin eğitim yoluyla bireylere sunacağı geniş
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olanaklar ve seçenekli bakış açılarının yanı sıra öğrencilerin yeni yaratımlarının ortaya
çıkarması ve içinde bulunduğu toplumu, coğrafyayı ve farklı kültürleri kavraması
sağlanır.Çok çeşitli ve zengin arkeolojik katmanlardan oluşan Türkiye Cumhuriyeti
topraklarını, Anadolu uygarlıklarını tanır ve bu değerlere sahip çıkma bilincini edinirler.
İlköğretim Görsel Sanatlar ders programının öğrenme alanlarından olan “müze bilinci” ile
öğrencilerin şu kazanımları elde etmesi amaçlanmaktadır:


Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihi eser, anıt vb. hakkında bilgi sahibi olur ve
bu gibi yerlerin kurallarına uygun davranır.



Müzedeki ve sanat galerilerindeki eserlerin, ören yerlerinin, tarihi yapıların,
anıtların vb. önemini kavrar.



Ülkemizin müze, ören yeri, tarihi eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından
gurur duyar.



Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir.



Restorasyon ve konservasyonun amacını açıklar.



Müzedeki eserlerle bu eserlerin ait oldukları dönemler arasında ilişki kurar.



Değişik kültürlere saygı duyar.



Eserler aracılığıyla Anadolu uygarlıklarını tanır.



Müzelerin, ulusal ve evrensel kültür ürünlerinin geçmişten geleceğe taşındığı
mekânlar olduğunu kavrar.



Ulusal kültürümüze sahip çıkmanın önemini kabul eder.



Tarihi eserlerin ve kültürün taşıyıcısı niteliğindeki sanat eserlerinin kayıt altına
alınmasının gerekliliğini ve önemini fark eder.



Sanat eserinin özelliklerini kavrar ve açıklar.



İlgi duyduğu sanat eserleri hakkında araştırma yapar.



Bulunan bir tarihi eserin müzeye nasıl ulaştırılması gerektiğini bilir.



Kültürel miras olan eserlerin kaçakçılığının sonuçlarını tartışır.



Türk müzeciliğinin kurulmasına öncülük eden kişileri araştırarak bilgi edinir.



Seçtiği herhangi bir eserin müzeye ulaşma sürecini araştırır.



İnternet üzerinden bir müze ziyareti yapar.

İlköğretimde ki bu çalışmalara paralel olarak öğretmen yetiştiren programlarda da müze
eğitimi alanındaki çalışmalar 1996-1997 öğretim yılında uygulamaya konan yeni
programlarda daha yaygın olarak gündeme gelmiştir.
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Öğretmenlik Programlarında Müze Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programları incelendiğinde “müze eğitimi” kavramı; Uygarlık
Tarihi, Türk Tarihi ve Kültürü, Sanat Eğitimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II, Drama,
Görsel Sanatlar Öğretimi vb. derslerde yer almaktadır. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans
Programı incelendiğinde ise Görsel Sanatlar Eğitimi dersinde “müze eğitimi” kavramını
görüyoruz. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan Arkeoloji, Eskiçağ
Tarihi ve Uygarlığı, Sanat ve Estetik, Drama derslerinde müze eğitimine yer verilmekte,
müzelerin sosyal bilgiler dersinde kullanılmasından söz edilmektedir.
Resim öğretmenliği Lisan Programı’nda ise “müze eğitimi ve uygulamaları” adı altında bir
ders bulunmaktadır. Bu dersin içeriği, müzeciliğin tarihi, müze türleri, amaçları ve işlevleri,
gerekliliği (karşılaştırmalı inceleme); müze ve kültürler, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze
ve toplum ilişkileri gibi teorik ve eğitsel konuları içerir. Sanat eğitiminde müzelerden
uygulamalarla yararlanma: öğrenciler için müze rehberi hazırlama, müze gezileri için ön
hazırlık, plan ve kurallar, program ve değerlendirmesi, grup ve bireysel ziyaretler, müzenin
tanıtımı, sergileme ve etkinliklerin değerlendirmesi, müzelerdeki eserlerin tarihsel, estetik ve
eleştirel boyutlarda incelenmesi, müzelerdeki eser ve kalıntılardan yararlanarak ilköğretim
sanat derslerine yönelik örnek ve özgün sanatsal çalışmalar şeklinde düzenlenmiştir.
Lisansüstü Düzeyde Müzecilik ve Müze Eğitimi
Türkiye’de Lisansüstü düzeyde müzecilik ve müze eğitimi alanlarında yürütülen akademik
çalışmaların sayısı artmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen Müzecilik
Yüksek Lisans Programı, Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen Disiplinlerarası Müze
Eğitimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Müze Yönetimi
Yüksek Lisans Programı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yürütülen
Müzecilik Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen Müzecilik Yüksek Lisans
Programı, Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülen Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve
Başkent

Üniversitesi

tarafından

yürütülen

Müzecilik

Yüksek

Lisans

Programları

bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı
1997 yılında Türkiye’de lisansüstü düzeyde eğitim vermek üzere Müze Eğitimi Anabilim Dalı
kurulur. Müze Eğitimi Anabilim Dalı disiplinler arası eğitim vermeyi amaçlamaktadır ve
yürüteceği programda eğitim dersleri ağırlıktadır. Müzeci değil müze eğitimcisi yetiştirmeyi
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ön gören programın hedefi, öncelikle müzelerde çalışan elemanlara eğitimci formasyonu
kazandırmaktır. Müze Eğitimi Anabilim Dalı ayrıca Müzelerden bir eğitim kurumu olarak
yararlanma yollarını araştırmayıvemüzelerde eğitim işlevini yerine getirecek uzman kadroları
yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.
Ankara Üniversitesi’nde müze eğitimi alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapacak bir
anabilim dalının kurulması konusundaki temel nedenler şunlardır:


Çağımızda gelişmiş ülkelerde müzelerin bir eğitim kurumu olarak hizmet
vermesi;



Müzelerde eğitim işlevini yerine getirecek deneyimli kadroların bulunmaması;



Ülkemizde müzelerde eğitim işlevini yerine getirecek eğitim kadrolarının
oluşturulmamış olması.

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı’nda donanımlı müze eğitimi
uzmanları yetiştirmek için okutulan başlıca dersler şunlardır: Müze Eğitimine Giriş; Müze
Bilimine Giriş; Müze ve Çocuk Gelişimi; Müzede Öğrenme; Müzede Yaratıcılık Eğitimi;
Halkla İlişkiler; Müzelerde Sanat Eğitimi; Sosyal Bilimlerde Araştırma; Eğitimde Program
Geliştirme; Arkeoloji ve Tarih Müzeleri; Sanat Müzeleri, Doğa Tarihi ve Bilim Müzeleri;
Etnografya ve Folklor Müzeleri vb.
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FORM 1
MÜZEDE EĞİTİM YAPACAK ÖĞRETMENİN HAZIRLIĞI
Müze Eğitimini gerçekleştirecek olan öğretmen müze eğitiminin temel ilkelerini bilmeli ve
benimsemelidir. Müze eğitiminin müze öncesi, müze ve müze sonrası etkinlikler olmak üzere
üç temel bölümde gerçekleştirileceğini göz önünde bulundurarak aşağıdaki önerileri
uygulayabilir:
1. Eğitim amacıyla kullanacağınız müze veya tematik sergiyi (bölümü) önceden görünüz.
2. Müzedeki yetkililer -varsa müze eğitimcileri ya da küratörleri- ile tanışınız.
3. Gezi ve eğitim için müzeden ve diğer ilgililerden (ilgili okul, Bakanlık vb.) izin alınız.
4. Müze dâhilinde yapılacak gezi ve incelemenin tarih, saat ve süresini karşılıklı olarak
belirleyiniz.
5. Gezi giderlerini karşılıklı olarak tespit ediniz.
6. Müze veya sergi ile ilgili ayrıntılı bilgi toplayınız.
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7. Müzeye ulaşım aracını sağlayınız.
8. Gezi ile ilgili anketler (örnek anket formları Form 2 ve Form 3’te sunulmuştur)
hazırlayınız.
9. Öğrenciler için müze ve gezi planı ve diğer çalışma yapraklarını (görseller, nesne kopyaları
vb.) hazırlayınız.
10. Müzedeki özellikle birkaç eserle ilgili hikâyeler araştırıp öğreniniz. Bu eserler “müzenin
enleri” arasında yer alabilir. Bu eserlere ilişkin bilgi almak üzere müze uzmanlarından yardım
isteyiniz.
11. Müze gezinizi ve incelemenizi katılımcılar açısından daha eğlenceli ve motive edici hale
getirmek için katılım ya da teşekkür belgesi hazırlayabilirsiniz.

FORM 2
MÜZE EĞİTİMİ ÖN ANKET FORMU
(Bütün Müze Türleri için Kullanılabilir)
Tarih
Katılımcının Adı ve Soyadı:
Okulu:
Sınıfı:
Numarası:

1.

Müze ne demektir? Tanımlayınız.

2.

Müze türleri nelerdir?

3.

Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?

4.

Müzelerin işlevleri nelerdir?

5.

Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Hangilerini gezdiniz?
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FORM 3:MÜZE EĞİTİMİ SON ANKET FORMU (Bütün Müze Türleri için Kullanılabilir)
Tarih:
Katılımcının Adı ve Soyadı:
Okulu / Sınıfı / Numarası:
1. Gezdiğiniz müzenin türü nedir?
2. İncelediğiniz eserlerin türü nedir?
3. Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?
4. Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?
5. Bu müze gezisinde önemli olarak neleri ilk defa öğrendiniz?
6. Müzede farklı olarak neleri görmek isterdiniz?
7. Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdi?
8. Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi?

FORM 4 :SANAT MÜZELERİ VE GALERİLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU
Sanat sergisini değerlendirme sürecinde müze içinde ve müze gezisi sonrasında aşağıdaki
sorular üzerinde çalışılmalıdır.
1. Sizce hangi parça veya eser en iyi biçimde işlenmiş veya çalışılmıştır?
2. En çarpıcı olan hangisidir?
3. En kavramsal olan ya da sizi en fazla düşündüren hangisidir? Neden?
4. En zekice düşünülmüş olan hangisidir?
5. En iç karartıcı olan hangisidir?
Şimdi kendi sorularınızı oluşturunuz:
6.
7.
8. Serginin, gösterinin en iyisi hangisidir? Neden?
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FORM 5 SANAT MÜZELERİ VE GALERİLERDE SANAT ELEŞTİRİSİ
SANAT ELEŞTİRİSİ

BETİMLEME:
Sanatçının Adı:
Sanat Eserinin Adı:
Bu hangi sanat formudur?
Ne görüyorsunuz? Konuyu adlandırınız
Eserde neler olmaktadır?
Hangi teknikler kullanılmıştır? (Oyma, suluboya, asamblaj=montaj)

ÇÖZÜMLEME:
Çizgiler daha çok (düz, eğri, kırık, hepsi de) ?
Şekiller daha çok (geometrik, organik, her ikisi de) ?
Renkler daha çok ( sıcak, soğuk, her ikisi de) ?
Mekân daha çok ( düz, üst üste biçimler olarak; derin bir alan olarak, her ikisi de)?
Doku daha çok (kaba, yumuşak, her ikisi de) ?
Değer (valör) daha çok (açık, koyu, orta ayar ya da yüksek kontrast) ?

YORUMLAMA:
………………………………… gibi kokuyor?
………………………………… gibi tadı var?
………………………………… gibi ses veriyor?
………………………………….gibiymiş hissi (duygusu) uyandırıyor?
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………………………………….gibi görünüyor?

Hangi sembolleri fark ettiniz?
Hangi renkler sembolik olarak kullanılmıştır? (örneğin, kırmızı aşk veya ölüm)
Niçin bu çalışmayı seçtiniz?
YARGILAMA:
Bu çalışma önemlidir çünkü;
Eser yansıtmacı= taklitçidir—bir gerçekçi olayı ifade etmektedir.
Eser biçimcidir—belirgin çizgiler, renkler, şekiller vb.
Eser anlatımcıdır— çeşitli duygular veya sembolik mesajlar taşıyor.
Eser işlevseldir— uygulama, dini, politik, eğitsel vb.amaçlı.
Eserde iyi bir işçilik var mı?
Bu çalışmaya yeni bir ad veriniz:

MİNİ UYGULAMA:
(Bu kâğıdın arka yüzeyine incelediğiniz eserin kendinize özgü bir desenini çiziniz)

DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

Müze nedir?

2.

Müze türleri nelerdir?

3.

Müzelerin İşlevleri nelerdir?

4.

Müze Eğitimi süreci nedir? Müzelerin eğitsel işlevlerini açıklayınız.

5.

Türkiye’de örgün eğitimde müze eğitiminin yerini tartışınız.

72

BÖLÜM II
MÜZEDE ÖĞRENME
Prof.Dr.Müge Artar

1-müze eğitimi ve önemi
2-öğrenme kuramları
3-müzede öğrenmeyi destekleyen öğrenme kuramları
-bilişsel öğrenme yaklaşımı
-yapısalcı öğrenme yaklaşımı
4-farklı müzelerde öğrenme uygulamaları
-sanat ve tarih müzeleri
-doğa müzeleri
-arkeoloji müzeleri
-bilim müzeleri
-çocuk ve oyuncak müzeleri
5-öğrenme biçimleri ve öğrenici davranışları
6-müzede öğrenme araştırmaları
Son yirmi yılda müze uzmanları müzelerin eğitsel rolünün farkına vardılar, ve müzenin
ziyaretçileriyle ilişkisini yeniden ele aldılar. Bu değerlendirmeler sonucunda müzeler sadece
gezi ve sergileme amacından kurtularak yaşayan canlı öğrenme ortamları haline geldiler.
Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek
amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan
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soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda
araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Müzeler ve kütüphaneler bilgilerin depolandığı
yerlerdir ve dolayısıyla ömür boyu öğrenmede önemli kaynaklardır (Schweibenz, 1999).
Bugün gelişmiş ülkelerde, okullara yönelik reform hareketlerinde, öğretmenler toplumsal
kaynakları kullanmaya teşvik edilirken, onların müzelerden ve sanat galerilerinden ve bu
kuruluşların özellikle eğitim amaçlı programlarından yararlanmaları öngörülmektedir.
Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM tarafından kabul edilen çağdaş müze tanımına göre
müze “ toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair
tanıklık eden malzemelerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve
sonunda inceleme eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergilenen , kar düşüncesinden
bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur.” Bu tanımda da açıkça ifade edildiği üzere müzeler
“koruma – araştırma – iletişim olmak üzere üç temel işleve sahiptirler. “Koruma işlevi”,
kültür varlıklarının toplanması ve bakımını; “araştırma işlevi” bu varlıkların üzerinde
araştırmaların yapılmasını ve “iletişim işlevi” ise halkın profesyonel yöntemlerle, hem kültür
varlığına hem de araştırma sonuçlarına ulaşmasını sağlamaktır (Hooper- Greenhill, 1994,s
140).
Müze kavramı, tarihsel bir olgu, pedagojik bir disiplin olduğu kadar, öğrenme ve sosyalleşme
gibi bir çok öğeyi de kapsar. Müzeler, temel olarak toplamak, depolamak, bakım ve koruma
sağlamak, sergilemek gibi işlemlerinin yanı sıra; sahip olduğu objeler çerçevesinde, eğitime
doğrudan katkıda bulunabilecek yapıya sahiptir. Toplumun öğrenim ve eğitiminin
gerçekleşmesi, estetik olgusunun yerleşmesi, geçmişin ve yaşanan anın giderek geleceğin
açıklanması, yorumlanması, toplumsal
değişimlerin yönlendirilmesi ve halkın, eğlenirken gelişmesi ve zamanını değerlendirmesi
biçimine dönüşmüştür (Topallı, 2001). Müzeler, bu işlevleriyle toplumu yönlendiren ve eğiten
eğitim kurumlar olarak nitelik kazanmışlardır. Günümüzde müzeler, boyutlarını daha da
aşmış, toplumu eğitme, kültürleme gibi görevleri de üstlenerek; bireyin ve toplumun
gelişiminde rol oynayan yaygın eğitim kurumu niteliği kazanmıştır. Her türden müzeler,
ziyaretçilerini keyifli zaman geçirmeye ve bunun yanı sıra düşünmeye ve öğrenmeye davet
ederler. Dolayısıyla müzeler insanların eğlenirken öğrendiği ve öğrenmekten zevk aldığı ideal
öğrenme ve kültür merkezleridir (Atagök 1982: 2)
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İdeal müze kavramının kendi kendine öğretimde, ileri düzey okulu olarak sunulması (Atasoy,
1978), öğretmenlerin yardım için gittikleri bir yer olarak seçmesi, onun fonksiyonel bir yapıda
olduğunu göstermektedir. Günümüzde müzeler teknoloji ve eğitim dünyasındaki gelişmelere
bağlı olarak ulaşabilecekleri hedef kitleler belirlemekte ve bu kitlelere uygun müze eğitimi
etkinlikleri hizmetleri geliştirmektedirler. Müzelerin geliştirdikleri bu iletişim, uzaktan
öğretim ve yüz yüze eğitim başlıkları altında incelenebilir. Uzaktan öğrenim, sergileri,
gösterimleri, yayımları, ödünç verme servislerini ve mobil müzeleri kapsamakta; yüz yüze
eğitim ise kişiler arası iletişime dayanan dokunma oturumları, obje çalışmaları (çizim, yapım,
konuşma- tartışma), drama ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinliği kapsamaktadır (HooperGreenhill 1994: 142-143).
Eğitim müzelerden vazgeçemez (Varol, 2001). Müzeler faydalı bir rol oynamak için eğitime
yardımcı olmalı ve eğitimde etkili olabilmek için müzelerden faydalanmalıdır. Alt yaş
gruplarına hitap etmek amacıyla, 12 yaşa kadar olan çocukları hedefleyen ve
koleksiyonlarında daha çok oyuncakları, oyun malzemelerini, çocuk kıyafetlerini vb. objeleri
barından çocuk müzeleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak görülmektedir. Çocuklara
hitap eden bu müzelerde ve bazı müzelerin çocuk bölümlerinde onların ilgisini çekici,
nesnelere odaklı oyunlarla zenginleştirilmiş programlar sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, okul
çağındaki çocuk ve gençlere hitap eden ve okullarda gerçekleştirilen eğitime katkı sağlayacak
türde müzeler veya genel amaçlı müzelerde belirli seksiyonlar oluşturulmuştur. Keşfederek
öğrenmeyi amaçlayan ve ziyaretçiyi araştırmaya sevk eden materyalle dolu “keşif odaları”,
geçmişin canlandırıldığı “yapay veya tarihi yapılar hatta yerleşim yerleri”, teknolojinin,
bilimin ince detaylarının somut olarak yer aldığı enteraktif sergiler olan “bilim
müzeleri”, ziyaretçilerine buralarda klasik sınıf ortamında yapılan öğrenimden daha fazlasını
sunarlar. İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde okul müfredatlarında bu tür müze gezileri ve
etkinlikleri küçümsenemez yer tutmaktadır (Hooper- Greenhill 1994: 146).
Günümüzde bire bir ya da toplu öğretim süreçlerinin çoğunda öğretici merkezli stratejiler
kullanılmaktadır. Öğretici merkezli stratejiler benimsendiğinde ise sıklıkla anlatım yöntemi
öne çıkmaktadır. Aslında öğretmenler anlatım yöntemini kullanırken değişik sunum
teknikleri, farklı öğretim ortamları ve öğretim araç gereçleriyle bu yöntemi zenginleştirmeye
çalışmaktadırlar. Ancak bu çabalar, anlatım yönteminin geri bildirim olanaklarının zayıflığı
ve öğreneni pasif duruma getirmesi olarak belirteceğimiz iki temel sınırlılığını yeterince
ortadan kaldıramamaktadır.
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Bazı öğretmenler anlatım yöntemlerini daha etkili duruma getirmek amacıyla, anlatım
yöntemi ile birlikte soru-yanıt yönetimini de kullanmaktadırlar. Ancak bu yaklaşım da fazla
etkili olmamaktadır. Çünkü sorular ve olası yanıtlar önceden öğreten tarafından
belirlenmektedir. Bu nedenle soru yanıt yönteminin öğrencinin sorgulama süreci içindeki rolü
sınırlıdır.
Öğrenme stratejisi "öğrencinin davranış ve düşünceleriyle kendi kodlama etkinliklerinin
etkilemeyi amaçlayan çabalar" (Weinstein ve Mayer, 1986, s: 315)dır. Öğrenme srtatejilerini
incelemeden önce müze eğitimi yaklaşımını temele alan yapısalcı yaklaşımı incelemek
gerekmektedir.
Yapısalcılık öncelikle bir öğrenme kuramıdır. Öğrenmenin yakın ilişkide bulunduğu bilgi
felsefesine de yeni bir bakış açısıyla önemli katkılarda bulunmaktadır. Yapısalcılık kuramına
göre bilgi dışarıda ve bilenden bağımsız bir bilgi yoktur. Bilgi bireylerin nesnelerle olan
ilişkisinden, bireyler tarafından etkin bir biçimde oluşturulmaktadır. Öğrenme toplum ve
bilişsel süreçlerden bağımsız değildir. Bu bakış açısıyla yapısalcılık öğrenme uygulamalarına
yeni bir boyut getirmektedir. Geleneksel eğitim süreci içinde öğrenenler bilgiyi öğretmen ve
kitaplar aracılığıyla almaktadırlar. Öğretmen ve ders kitaplarının sunduğu bilgi kesin, gerçek
ve mutlaktır. Oysa yapısalcılık yaklaşımına göre bilgi sadece içinde bulunulan duruma göre
nitelik kazanabilir. Bir anda doğru olan bilgi bir sonraki anda işe yaramayabilir. Bu açıdan da
bilgi sürekli olarak bireyler tarafından süreç içinde oluşturulur. Bu bağlamda, bilgi
gerçek, kesin ve mutlak değil ancak uygulanabilir ve geçerli olabilir (Von Glasersfeld, 1998).
Yapısalcılık öğrenmeye ve eğitime getirdiği bu yeni yaklaşımla yeni uygulamalara da olanak
sağlar. Öğrenenler edilgen olarak bilgiyi beklemek yerine etkin olarak öğrenme sürecine
katılırlar ve kendi bilgilerini oluştururlar. Yapısalcılık yaklaşımına göre öğrenenlerin özerkliği
ve özfarkındalığı desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Sınıf içi uygulamalar da bunu destekler
yönde olmalıdır. Bunun için öğrenenlerin sınıf içinde daha etkin olabilmeleri için etkinlikler
düzenlenmeli, öğrenenlerin birlikte çalışarak bilgiyi, içeriği ve sınıflarındaki güç dengelerini
değerlendirmeleri gereklidir. Ayrıca öğrenenlerin kendi ses ve düşüncelerinin de öğrenme
sürecine katılması zorunludur. Bu daha demokratik ve çoğulcu bir eğitime olanak sağlar. Bilgi
toplumsal ilişkiler içinde farkında olarak oluşturulur. Öğrenenin bunun farkına varabilmesi
için öğretmen, konu ve çevresindeki dünyayla olan ilişkilerini sorgular hale gelmelidir. Eğitim
süreci de bu sorgulamayı destekler nitelikte olmalıdır. Bu şekilde eğitim, yapısalcılık
yaklaşımı çerçevesinde dönüştürülebilir. Bu çalışmada yapısalcılık yaklaşımının eğitimi
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dönüştürme olasılığı da tartışılacaktır. Yapısalcılık kuramına göre sınıf içi etkinliklerde
öğrenenin özerkliği, sorgulaması, kendisi için bilgi oluşturması, öğrenen değerlendirmesinin
öğrenme sürecinde yapılması vurgulanmaktadır (Brooks ve Brooks, 1999). Bugünün
toplumlarında yaşayabilmek için gerekli olan bilginin ve deneyimin gözlem ve çıraklık
yoluyla öğrenilmesi olası görünmemektedir. Dewey’in (1966) de vurguladığı gibi uygarlığın
gelişmesiyle olgunlaşmamış insanın ve yetişkin insanın sahip olduğu kapasiteler arasındaki
fark artmaktadır. Fiziksel olarak büyümek bugünün toplumlarında hayatta kalmak ve
toplumun devamını sağlamak için yeterli değildir. Toplumların devamı biyolojik yaşamda iyi
genlerin

aktarılması

gibi

toplumların

alışkanlıklarının,

duygu

ve

düşüncelerinin,

etkinliklerinin yetişkinlerden gençlere aktarılmasıyla olasıdır. Dolayısıyla toplum devamını
sağlamak, gençlerle yetişkinler arasındaki birliği sağlamak için gençlerini yetiştirme, eğitme
etkinliğini geliştirmiştir. Toplumsal hayatın devamı için de topluma yeni katılan insanların
eğitilmesi gereklidir. Olgunlaşmamış olarak doğan yeni bireyler ilgilerinin, düşünce ve
amaçlarının

farkında

değillerdir,

onların

yetişkinler

tarafından

yönlendirilmeleri

gerekmektedir. Yönlendirme başarılamazsa yeni bireyler içine doğdukları toplumun
yaşamında fiziksel bir varlık da kazanamayacaklardır. İşte bu yönlendirme etkinliği eğitimi
zorunlu kılmaktadır.
Deneyimler iki düzeyde görülebilir. Birinci düzey insanların etkin bir biçimde katıldıkları
süreç, ikincisi ise etki altında kaldıkları düzey. Her insan her deneyimden ister etkin olarak
katılsın ya da katılmasın etkilenir. Bu iki düzey arasındaki ilişki deneyimin verimliliğini
belirler. Etkin olarak deneyime katılmak tek başına belirleyici değildir. Deneyimden gelecek
etkiyi bilinçli olarak algılamak, anlam yüklemek deneyimi belirler. Bir deneyimin gerçek bir
deneyim olması için bulunulan davranış karşılığında gelecek değişim etkisinin bilinçli olarak
alınmasına gerek vardır. Deneyimlerden öğrenmek de önceki ve sonraki edimlerimiz
arasındaki ilişkileri görmemiz ve keşfetmemiz anlamına gelir. Bu bağlamda, deneyim fiziksel
ve bilişsel bir süreçtir. İnsanı oluşturan vücudu ve zihni deneyimler içinde etkin olarak anlam
kazanırlar. Bir insan için bedeninin ve zihninin katılmadığı bir deneyim var olamaz (Dewey,
1966).
Yapısalcılık, bugün hem eğitim - öğrenme kavramlarını hem de bilgi felsefesini açıklayan bir
kuramdır. Yeni bir eğitim kuramı olarak fen ve matematik öğretimlerine uygulanan
yapısalcılık, teknoloji, coğrafya ve yabancı dil öğretimi gibi eğitimin diğer alanlarına da
uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımın uygulandığı ortamlar ise doğal öğrenme
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ortamlarıdır ki müzelerde bu ortamlardan biridir. Yapısalcılık kuramına baktığımızda, tek
doğru cevaplı, tek yönlü ve tek bakış açılı öğrenme kuramları yerine, çok yönlü bakış açısının,
bir sorunun birden çok cevabı olabileceği düşüncesinin hakim olduğu görülür. Bugünün
eğitim anlayışı da bu çerçevede tek kaynaklı değil, çok yönlülüğü sağlamak için, çok kaynaklı
olarak kabul edilmelidir. Teknolojinin gelişmesi, bilginin daha rahat ve ucuz bir şekilde
dolaşması ve bilgiye kolayca erişebilmek, yazılı ve görüntülü medyanın

insanların

düşüncelerini oluşturup değiştirebilecek denli yayılması, eğitim anlayışının da çok yönlü
olmasını gerektirmektedir. Yapısalcılık kuramının temelini oluşturan ilkeler aşağıda
özetlenmiştir:
Bilgi, reflektif (yansıtmalı) soyutlama süreciyle oluşturulur.
Öğrenenler/Bireyler kendi anlayışlarını oluştururlar.
Öğrenendeki/Bireylerdeki bilişsel şemalar öğrenme sürecini kolaylaştırır.
Öğrenendeki/Bireylerdeki bilişsel yapılar ve şemalar sürekli bir gelişim süreci
içerisindedir.
Öğrenme anlıksal anlamaya bağlıdır.
Öğrenme toplumsal etkileşimle desteklenir.
Anlamlı öğrenme gerçek öğrenme etkinlikleri/görevleri sonucu gerçekleşir (Eggen &
Kauchak, 2001: 294).
Yapısalcılık çerçevesinde eğitim, öğrenme ve anlama, gerçek deneyimler sonucunda eski
bilginin üzerine yeni bilgi ve yeni anlayışlar oluşturulması şeklindendir. Böyle bir eğitim
biçiminde öğrenenlerin gerçek yaşam bağlamları içerisinde sorunlara yeni çözümler
bulmaları, birbirinden farklı çözümler yaratmaları, diğer öğrenenler ya da uzmanlarla işbirliği
yapmaları, düşüncelerini ve öne sürdükleri hipotezlerini denemeleri, düşünme şekillerini
gözden geçirmeleri ve en sonunda ortaya koyabilecekleri en iyi çözümü sunmaları için
desteklenirler. Bugünün sınıf içi uygulamalarında, öğretmen ve ders kitaplarından edilgen bir
şekilde bilgi bekleyen öğrenenlerle karşılaşırız. Öğrenenler de bilgi oluşturma sürecinde
keşfetmek yerine en doğru cevabı verme çabasının daha etkin olduğunu söyleyebiliriz.
Öğrenenler öğretmenin yöntemini sorgusuz sualsiz kabul ederler ve öğrenmenin edilgen bir
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parçası olup çıkarlar. Oysa radikal yapısalcılık kuramının önde gelen kuramcılarından von
Glasersfeld (1996) şunu vurgulamaktadır: “Bilme(öğrenme), deneyimin kabul edilebilir
yorumlara etkin bir biçimde uyması sürecidir. Bilenin(öğrenen) gerçek dünyanın bilgisini
oluşturması gereksizdir.” Buradan çıkarılacak sonuç tek bir cevabı bulmak değil deneyimleri
iyi bir şekilde yorumlamanın uygun olduğu şeklindendir. Yapısalcılık kuramının bir diğer
önemli kuramcısı Piaget bilginin, öğrenen tarafından etkin bir biçimde oluşturulduğunu,
edilgen bir şekilde çevreden alınmadığına işaret eder. J. Bruner (1966) da “öğrenmenin, yeni
bilginin var olan\eski bilgilere dayandırılarak yeni fikirler ve kavramların oluşturulduğu etkin
bir süreç” olduğunu vurgular.
Yapısalcılık kuramına göre, bir bağlam için tek bir doğrunun olması yerine, aynı bağlam
içinde geçerli olabilecek diğer seçenekleri, tüm doğruları düşünebilmek idealdir. Bugünün
toplumlarına baktığımızda nerdeyse her konu için farklı fikir sahibi insanların bulunması,
bunun farkında olan ve bunu kabul edebilecek bireyler
yetiştirme eğitime yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Aynı zamanda, farklı düşünme
şekilleri gelişimi ve hayatta kalmayı zorlaştırmıyor. Hatta her durum için sonsuz alternatifler
bulabilme geçerli bir kavramdır. Öğrenenlerin dünyası da oldukça hareketlidir, zira onları bu
anlamda etkileyecek bir çok insan vardır: öğretmenler, arkadaşlar, aile bireyleri, akrabalar,
yöneticiler, çevredeki insanlar. Böylece öğrenenler birden fazla kaynaktan, birden fazla
yoldan ve birden fazla şekilde bilgilerini oluşturuyorlar ve geliştiriyorlar. Öğrenen, dünya
bilgisini öğretmeni, sınıf arkadaşları, aile bireyleri, çevredeki insanlarla olan işbirliğinden
oluşturmaktadır. Bu da yine yapısalcılık kuramının önemli ilkelerinden biridir (Vygotsky,
1966).
Piaget (1967) çocuğun çevrenin neden olduğu sorunları çözmekte olduğunu, dünyayla sürekli
etkileşim içinde bulunduğunu ve öğrenmenin de bu sorun çözme işleminden kaynaklandığını
düşünmektedir. Dahası bu etkinliklerden kaynaklanan bilgi de ne taklit edilir ne de doğumdan
gelir, çocuk tarafından etkin bir şekilde oluşturulur. Bu şekilde, düşünce etkinlikten doğar,
etkinlik içselleştirilir ya da zihne yerleştirilir ve düşünce gelişir. Bilişsel gelişim için etkinlik
temel faktördür; gelişim özümleme ve uymaya bağlıdır. Çocuk yeni bir kavramla
karşılaştığında bu kavramı kafasında var olan bilgilerle karşılaştırır ve onu özümlemeye
çalışır, bazen de zihnini bu yeni duruma uydurmaya çalışır. Bu açıdan bakınca bilişsel
gelişim, çevreyi özümlemek ya da çevreye uyum sağlamayı gerektiren sürekli bir çabanın
ürünüdür. Çocuğun düşünme becerisi bilgisinin ve bilişsel becerisinin artmasıyla gelişir.
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Dolayısıyla yeni bilgiyi sahip olduğu bilgiden etkilenerek oluşturur. Gelişen biliş sürekli bir
dengelenme (equilibrium) sürecindedir. Zihnin dengelenmesi için önceden bilenen bilgi ve
aynı anda deneyim sürecinde karşılaşılan yeni bilginin özümlenmesi ve ya uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Bu durum bilişsel uyum sağlama sürecidir.

Çocuk etkin bir

öğrenen ve düşünürdür, bilgisini nesneler ve düşüncelerle etkileşim içinde oluşturur, sürekli
soru sorar, bilmek ister, çok erken yaşlarda amaçları vardır. Görüldüğü gibi Piaget bireyin
bilişsel gelişimiyle çevresini ilişkilendirmiştir, dahası bilginin bu ilişkiden doğduğunu ve
bireyin kendisi tarafından bilinçli ve etkin bir şekilde oluşturduğunu belirtmiştir. Bu
bağlamda, onun görüşleri yapısalcı kuramı oluşturup geliştirmiştir. Vygotsky de bir diğer
önemli

yapısalcı

kuramcılardandır.

Vygotsky’nin

oluşturduğunu vurgulaması nedeniyle temelde

çocukların

kendi

kavramlarını

yapısalcı olduğu söylenebilir. Vygotsky,

çocukların öğrenme sürecinde bilimsel kavramları ve günlük düşüncelerini yetişkinlerle olan
ilişkilerinden öğrendiğine inanmaktadır. Yetişkin dünyasından önceden oluşturulmuş bir
kavramla tanıştırıldığında çocuk, yetişkinin o düşünce konusunda sadece söylediğini
hatırlayacaktır-ezberleyecektir. Kendine ait bir kavrama dönüştürmek için çocuk bu kavramı
kullanmalı ve bu kullanımı ilk tanıtıldığında bu düşünceye bağlamalıdır. Ancak günlük
fikirler ve bilimsel kavramlar arasındaki ilişki Vygotsky’ye göre doğrusal bir gelişim içinde
değildir. Önceki kavramalar ve bilimsel kavramlar iç içe geçmiş durumdadır ve çocuk sahip
olduğu ya da kendisine tanıtılan genellemeler yoluyla kendi düşüncelerini geliştirirken, sahip
olduğu kavramlar ve bilimsel kavramlar birbirini etkilemektedir (Moll, 1992). Vygotsky
toplumsal etkileşimi ve toplumsal bağlamı vurgulamaktadır. Doğumundan itibaren çocuğun
bilişsel gelişimi için çok önemli olan yetişkinler, çocukla etkileşim halindedirler. Çocuk
çevresinden kaynaklanan sorunları çözerken yalnız değildir, yetişkinlerden sürekli yardım alır
ve Vygotsky bunu “yakınsak gelişim alanı” (ZPD zone of proximal development) kavramıyla
açıklamaktadır. Buna göre belli bir gelişim düzeyinde çocuğun gerçekleştirebildiği bir takım
davranışlar vardır, ancak henüz kendi başına başaramadığı ve ancak bir yetişkinin yardımıyla
gerçekleştirebileceği davranışlar da vardır. Bu davranışlar yakınsak alandaki davranışlardır.
Yetişkinler dünya ile çocuk arasında oyun oynarken konuşarak, hikayeler okuyarak, sorular
sorarak aracılık ederler ve bazı düşünceleri ve nesneleri çocuğun dikkatine sunarlar. Böylece
gerçek dünya ile çocuk arasındaki ilişkiyi bir çok yoldan geliştirirler ve çocukların tek başına
başarabileceklerinden daha fazlasını başarmalarını sağlarlar (Cameron, 2002). Yapısalcılık
kuramının önde gelen kuramcılarından bir diğeri olan Bruner, öğrenmeyi etkin bir süreç
olarak görür, bu süreçte öğrenen yeni düşünce ve kavramları var olan eski bilgisi üzerinde
oluşturmaktadır. Öğrenen seçer, bilgi alış verişinde bulunur, hipotezler oluşturur, kararlar alır
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ve bunları yaparken de bilişsel yapılarına dayanır. Onun bilişsel yapıları deneyimlerine anlam
kazandırmasını, onları düzenlemesini ve verilen bilginin ötesine geçmesini kolaylaştırır.
Bruner’in öğrenmeyi ve öğreneni etkin olarak görmesi, yeni bilginin var olan bilgi üzerine
bilişsel süreçler yoluyla oluşturduğunu vurgulaması onun – kavramsal olarak – Piaget,
Vygotsky ve Dewey’le aynı noktada buluştuğu anlamına gelir. Martin’in (2000:s:58)
alıntıladığı gibi Ausubel ve Novak şu fikri öne süreler : “Öğrenmeyi etkileyen tek ve en
önemli etken öğrenenlerin önceden bildikleridir.” Bruner (1983) ayrıca, öğrenme sürecinde,
öğretenle etkin bir konuşma içerisinde olan öğrenenin, öğrenme ilkelerini keşfetmesi
gerektiğini belirtir. Ders araçlarının da öğreten tarafından öğrenenin bilişsel düzeyine
indirgemesi gerektiğini, araçların kullanımın çizgisel değil spiral olması gerektiğini savunur.
Bu şekilde de öğrenenin kendi gelişimi ile bilgisini gözleyebileceğini ve kademeli olarak
oluşturabileceğini söyler. Bruner, çocukların deneyimlerine üç şekilde anlam verdiklerini
düşünür bunlar eylemleri, görsel araçları ve dili kullanarak. Bunlara eylem (enactive), Görsel
(ikonik) ve simgeleştirme (sembolik) adlarını vermiştir. Canlandırma düzeyinde öğrenme
nesneler ve materyallerle etkileşim sonucunda gerçekleşir. Görsel (İkonik) düzeyde ise
nesneler görsel imgeler sunulur, bu gerçek nesneden bir adım uzaklaşmak anlamına gelir,
resimler nesnelerin yerini tuttukları için önemlidir, ancak özgürce yaratılabilirler de.
Simgeleştirme düzeyinde de nesneler ve zihni imgeler simgelerle değiştirilebilir ve simgeler
aracılığıyla kullanılabilirler, burada dünyayı simgeleştirdiği için dil önemli yer tutar (Williams
& Burden, 1997: 26). Bu düzeyler sırayla da olabileceği gibi aynı anda da gerçekleşebilirler.
Bu noktada yapısalcı müze ya da müzede öğrenme uygulamalarının çeşitliliği üzerinde
durmak gerekmektedir. Öğrenen ile müze arasında üç tür eğitimsel bağ kurulabileceği
düşünülmektedir.
1- doğrudan

müzenin türünün öğrenilecek materyal ile ilişkisinin kurulması (bilim

müzesinde fen dersi, arkeoloji müzesinde tarih dersi gibi)
2- müze ya da ören yerinin bilgi aracı olarak kullanılması (Safranbolu evlerinin İngilizce
evin bölümleri dersinde kullanılması gibi)
3- müzenin tamamen farklı bir beceriyi kazandırmak için kullanılması (doğa tarihi
müzesinin keşfetme ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için kullanılması gibi)
Bu üç bağ tamamen yapısalcı aktif öğrenme yaklaşımları ile gerçekleştirilebilir
durumdadır.
Freud'un psikoseksüel gelişim olarak tanımladığı ve cinsel gelişmeyi temel alarak
hazırladığı gelişimi, ERIKSON, psikososyal kuram adı altında yeniden incelemiş ve
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bu gelişimi INSANIN 8 EVRESİ KURAMI adı halinde ele almıştır.

Bu grupta bu

sekiz evreyi teker teker inceleyerek birbirimize ve dolayısıyla çocuklarımıza faydalı
olmaya çalışacağız. Çocuklarımızın ruhsal açıdan sağlıklı gelişmeleri ,ya da , onları
daha iyi anlayabilmemiz için....
arkadaşlarımız!

Anneler, babalar, psikolog ve psikiatrist

Grubumuza hoş geldiniz.Sevgi ve ruhsal sağlıkla.. Eric Erikson'un

Psikososyal Gelişim Kuramı Birinci evre ( temel güvene karşı güvensizlik dönemi):
Bu dönem Freud’un oral dönem olarak adlandırdığı evredir. Doğumdan ilk 1,5 yaş
dönemine dek sürer. Bu dönemde çocuk her şeyi kendi ağzı ile yaşar. Çocuk her şeyi
ağzına götürerek öğrenir. İstenen ve verilen ne varsa o anda alınır. Ağız bu dönemde
vücudun en duyarlı bölgesidir. Asal işlev anne memesini arayıp, bulmak, emmek ve
gıda almaktır. Ana-babanın bebeğe güven verici bir şekilde besleyici yaklaşımı,
çocukta ileri dönemde dış dünyaya karşı olumlu beklentiler içinde oluşun temelini
atar. 6. aydan itibaren dişlerin çıkışı ile birlikte ısırma dürtüsü gelişir. Daha önceki
pasif dönem, aktif hale dönüşür. Isırma ile zevk almaya başlar. Bebek anne memesini
ısırınca, memenin ağzından çekildiğini fark eder. Bu durumda ısırma isteğini
frenlemeyi

öğrenirken,

çevresini

de

etkileyebildiğini

görür.

Bu

sayede

çevresindekilerden ayrı bir varlık olduğunu öğrenmeye başlar. Çocuk diğer duyularını
da kullanma yeteneğini geliştirir. Elini uzatarak çevresindekileri yakalamaya, ele
geçirmeye çalışır. Bu dönemde çocuğun ebeveynleri çocuğun ihtiyaçlarını düzenli bir
şekilde ve zamanında karşılarsa çocukta bir güven, iyimserlik ve ümit hissi gelişir. Bu
güven sadece çevresindekilere karşı değil, aynı zamanda kendine ve kendisinin
yapabileceklerine karşı da kazanılır. Bu durumun oluşamadığı durumlarda, çocuk
istediğini, gereksindiğini elde edemediğinde, güvensizlik hissi geliştirir. Bir bebeğin
çevresi ile iyi bir ilişkisinin, uyumunun varlığı istekli ve rahat bir şekilde beslenmesi,
uykunun düzenliliği, rahat idrar çıkarma ve dışkılaması ile belirlidir. Çocuğun bu
dönemdeki ilk sosyal başarısı anne-baba gözü önünde olmadığında, ağlayıp, korku
duymadan, kaygı ya da öfke göstermeden bu duruma dayanabilmesidir. çocuk artık
ebeveynlerinin yanından uzaklaşmasına katlanabilmeyi başarır. Büyüyen çocuk artık
ana babası yanında olmadan, kendisini sevdiklerini, onu terk etmediklerini kavrar.
Ailesi o an yanında olsa da olmasa da sürekli olarak sevildiğini, kendisinin onlar için
önemli olduğunu bilir. Çocuğun çevresi ve iç dünyası her iki durumda da sabit ve
düzenli olup, dış ve iç dünyası birbiri ile uyumlu ve sorunsuzdur. Çocukta ilk benlik
duygularının temeli bu dönemde atılır. Bu dönemin ilerlemesi ile çocukta emekleme,
ayakta durup, yürüyebilme, dışkılama gibi aşamaları gerçekleştirme için özgüven
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duygusu gelişmeye başlar. Bu süreç iyi bir anne-çocuk ilişkisi gerektirir. Bebeğin
fiziksel (beslenme,
2
tuvalet ihtiyacı, çevresel koşullardan korunma gibi) gereksinimlerinin karşılanması
kadar, hatta daha çok duygusal açıdan beslenmesi, çocukta iyilik, güvenlik duygusunu,
sağlıklı bir birey olma hissini oluşturacaktır. Geçen günler içinde elbette ki bir takım
şeylere sahip olamayıp, ya da yapamayıp hayal kırıklıklarına uğrayacaklardır. Ancak
bu sınırlanmaların aslında bir anlamı olup, toplumsal gereklilikler olduğu izlenimi
verilmeli, her davranışın olumlu ya da olumsuz sonuçları olabildiği gösterilmelidir.
Keyfice ve duruma göre değişen sınırlanmalar kişide sorunlu bir kişilik yapısı
oluşumuna yol açabilmektedir.

Bu dönemin uygun bir şekilde yaşanamaması,

ebeveynlerin yokluğu ya da yanlış tutumları nedeniyle sağlıklı bir şekilde
geçilememesi halinde ileri dönemde kişilerde kötümserlik, paranoid ya da sanrısal
bozukluklar, ümitsizlik şeklinde tavırlar, içekapanıklık (şizoid kişilik), alkol-madde
bağımlılıkları gelişebilir.

İkinci evre ( özerklik-bağımsızlığa karşın utanç ve şüphe

dönemi): Freud’un anal dönem olarak adlandırdığı dönemdir. Bu dönem 1-3 yas
arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocuk konuşmaya başlar, barsak kontrolü ile
dışkısını tutabilmeye başlar ve istemli kas kontrolü kendini gösterir. Çocuk dışkısını
tutup, bırakabildiğini keşfeder. Bu şekilde çocukta işbirliği ya da inatçılık şeklinde
davranış yapıları gelişebilir. Aile eğer çocuğa karşı aşırı koruyucu olmadan, yeterli
özgürlük ve desteği verirse, çocukta özgüven duygusu gelişerek, çevresindekileri ve
dış dünyayı kontrol edebileceği hissi gelişir. Bu olmaz, çocukta otonomi
cezalandırılıp, aşırı koruyucu olunursa öfke, şüphe, ve utangaçlık kendini göstermeye
başlar. Aile tarafından çok erken dönemde ya da aşırı bir baskı ile dışkı eğitimi ya da
başka eğitimler uygulanacak olursa, çocuğun iç kontrolünü sağlaması yolundaki
gelişimi olumsuz etkilenerek, gerileme ya da yanlış gelişimlere yol açılabilir. Aynı
şekilde aile tarafından uygulanabilen aşırı koruyucu tutumlar da çocuğun özdenetimini
ya da yargılama yeteneğini zayıf bırakacağından özgür iradesinin gelişimini sekteye
uğratacaktır. Bu durumda kişide ileri dönemde utanç ve şüphe gibi tutumlar baskın
hale gelebilecektir. Çocuk ailesinden edindiklerinin ötesine geçmekte zorlanacaktır.
Bu dönemi uygun bir şekilde geçemeyen birey, ileri dönemde etrafındakilerin
kendisini kontrol altına almak istediği şeklinde paranoid bir yapı geliştirebilir.
Mükemmeliyetçilik, esneklikten yoksun olma şeklinde tavırlar bu dönemdeki
sorunlardan köken almaktadır. Çocuğun dışkısını tutup-bırakma arasındaki birbiri ile
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zıt eğilimlerinin getirdiği çatışma, daha sonra cimrilik, esneklikten yoksunluk, sabit
fikirlilik, mükemmeliyetçilik ile bir arada olan obsesif-kompulsif kişilik yapısının
temellerini atar. Çocuğun etrafındakiler bu donemde onu kendi işlerini yapıp, yere
sağlam

basma,

yardımsız

kendi

ayakları

üzerinde

durma

konusunda

cesaretlendirmelidir. Sahip olma ve sahip olduklarını bırakma arasındaki sağduyu ve
dengeyi (dışkılama da olduğu gibi) oluşturarak, uygun yargı yeteneğinin gelişmesine
olanak sağlamalıdırlar. Bu dönemde çocuğun özgür iradesini kullanarak, seçimler
yapıp, deneme -yanılma yolu ile öğrenimi engellenirse, kendi bedeni üzerinde bunları
yapmaya çalışacaktır. Bu da obsesif-kompulsif bozukluğa eğilimi arttıracaktır.
Dediğim dedik ve her şeyin detaylarına inen bir davranış yapısı oluşabilecektir. Çocuk
bu sırada yaşanan sorunlar nedeniyle utanç ve başkalarına kıyasla kötü olduğu
duyguları içine girebilecektir. Gelişen çocuk kendini, vücudunu, düşünce ve
hedeflerini pis ya da olumsuz olarak görebilecektir. Kendi değerlerine inancı
sarsılmadan, zedelenmeden kendi vücudu, düşünceleri ve davranışlarına uygun bir
şekilde denetim sağlayabilmesi başarılabilirse, ileri dönemde iyi niyetlilik, işbirliği,
sevgi, özerklik ve kendini sunabilme yetileri süreklilik kazanabilecektir. Çocuklukta
gelişen, kendisinin denetimindeki bu özerklik duygusu, ileri dönemlerde adaletli
yaşamı, yasalara saygıyı, kurumlara güvenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.
Üçüncü evre (girişime karşı suçluluk dönemi): Freud’un faillik-ödipal dönem olarak
adlandırdığı dönemdir. 3 yaş ile 5 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Çocuğun iskeletkas sistemi üzerine hakimiyetinin artışı ve dil becerilerinin gelişimi ile dış dünyanın
,keşfi ve orada rol almak şeklinde üstünlük-büyüklük düşünceleri başlar.Çocukta aşırı
bir merak, cinsel organlarla ilgili yoğun düşünceler, başkaları ile rekabet ve
çevredekilere fiziksel olarak zarar verme görülür. Çocuğun cinselliğe olan giderek
artan merakı grup içi cinsel oyunlara, kendi ya da yaşıtlarının cinsel organlarına
dokunma davranışlarına yol açar. Eğer aile bu davranışları aşırı bir şekilde bastırıp,
korkutarak önlemeye çalışırsa, ileri dönemde cinsel alanda sorunlu ve baskılanmış
bireyler oluşur.

3. Yaş sonuna doğru kas gücü ve düşünce yeteneği gerektiren

uğraşlara başlar. Bu sırada çevrelerince yetersiz hissettirilirlerse, ileri dönemde
kendisinin başlattığı aktiviteler nedeniyle suçluluk hissi yaşayabilirler. İnisiyatif
kullanma konusunda bu dönemde oluşan çatışmaları, kendi potansiyellerini,
gerçekleştirebilecekleri en iyi davranışlarını sergilemelerine engel olabilir. Tutku ve
hırs kavramları bozulabilir. Yaşıtları ile oynayarak, onlarla nasıl ilişki kurabileceğini
öğrenir. Eğer bu dönemde saldırgan dürtülerine hakim olabilmesi, uygun bir şekilde
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sağlanırsa çocukta inisiyatif kullanabilme yetisi ve tutku sahibi olma özelliği gelişir.
Çocuk kendi davranışlarını sınırlamayı öğrenir. Saldırgan dürtülerini oyun, yarışma,
eşya kullanma gibi yapıcı bir yöne yönlendirerek, başarılı ve sorunsuz bir çözüm
sağlar. Aşırı baskılanma çocuğun girişimciliğini ve hayal gücünü kısıtlar. Çok güçlü
bir süper ego gelişimine neden olarak, ileride ya hep ya hiç tarzında düşünme,
çevresindekileri kendi ahlak kalıpları içine girmeye zorlama şeklinde davranışlara yol
açabilir. Bu dönem başarılı bir şekilde aşılırsa sorumluluk, kişisel disiplin özellikleri
gelişir. Bu dönemde yasaklanmış dürtülerin baskılanması ile kişide suç ve kaygı
duyguları oluşur. Bu gelişen taslak ileride ahlak kavramını oluşturacaktır.

Bu

dönemde çocuk, oedipus ve elektra kompleksleri denen karşıt cins ebeveyne
yakınlaşıp, kendi cinsinden olan ebeveyni rakip gibi görme şeklindeki gelişimsel
düşüncelerden kurtulup, kendi inisiyatifini ortaya koyarak, kendinde gelişen ahlak
kuralları ve yaşam prensipleri çerçevesinde daha az çatışmalar ve suçluluk duyguları
hissederek yaşamayı öğrenir. Bu dönem başarılı bir şekilde yaşanamaz ise, suç ve
girişim arasındaki çatışma ileri dönemde yaygın anksiyete bozukluğu, konversiyon
bozukluğu da denen somatoform dissosiyasyonlara, fobik bozukluklara ve
psikosomatik bozukluklara yol açabilecektir.

Bu dönemde cinsel organların

uyarılabilmesi görülmektedir. Bu değişim ile birlikte, uyarılma sonucu ayıplanma,
cezalandırılma korkusu başlamakta, cezalandırılma sonucunda çocuğun kendi cinsel
organının kesileceği ya da tahrip edileceği şeklinde korkuları başlayabilmektedir.
Vücut daha bir gelişmekte, buna düşünsel gelişim de eklenmektedir. Gelişen çocuk
kendi işlevlerinde daha etkin olup, inisiyatif kullanmaya başlar. Karşılaştığı
başarısızlıkları tolere edebilmeye, olmazsa kendine başka hedefler belirlemeye çalışır.
Sorumluluklar üstlenmeye, ufak planlar yapmaya başlar. Bir önceki dönemde varolan
özerklik, artık daha bir amaca yönelik, daha mantıklı ve uyumludur. Bu dönemde
sergilenen düşünsel ve vücutsal çaba sonucu sağlananlar ve elde edilen hazzın çevrece
yoğun eleştirisi, suçluluk duygularına yol açmaktadır. Annenin bir numarası olma
amacı ve bu uğurda sergilenen tavırlar, kıskançlık, suçluluk duyguları ve kaygıya
neden olabilir. İleri dönemde, çocuğun kendi içinde ana-babanın kendine koyduğu
yasaklar ve uygulanan eleştirileri mumla aratan bir denetleme kurumu - baskın bir
süper ego- gelişebilir. Bu dönem uygun bir şekilde yaşanırsa, çocuk sınırlarını bilerek,
çevresiyle uyumlu bir şekilde görevler üstlenir, eşya ve amaca uygun nesneleri
kullanarak, mutluluk ve başarı duygusunu daha çok tadar. Dördüncü evre (Üreticiliğe
karşın küçüklük-değersizlik dönemi):
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Freud’un latent dönem olarak adlandırdığı

dönemdir. 5 yaş ile 11 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Okul çağı dönemidir. Bu
dönemde çocuk cinsel açıdan bir durgunluk dönemine girerken, yaşıtları ile ilişkileri
artarak, yeni şeyler öğrenme ve bir şeyler üretmenin hazzını yaşamaya başlar. Kendini
örnek aldığı kişilerle özdeşleştirerek, çeşitli alanlarda roller üstlendiği şeklinde
düşlemler kurar. Eğer çocuk bu dönem öncesini ve bu dönemi başarılı bir şekilde
geçememiş ise aşağılık ve yetersizlik duyguları geliştirir. Kişinin çevresindekiler bu
dönemin aşılıp, yeterlilik duygusunun gelişmesinde asal rol alırlar.

Bu dönemde

çevresel etkenler, okul ve görevlerle kendisinde daha önce varolan olgun olmayan
istek ve hayallerini bırakarak, daha gerçekçi hedeflere yönelmeye başlar. Çevresi ya
da kendisi için bir takım faaliyetlere girip, kazanımlar elde ederek, çevresinde destek
bulmayı, onaylanmayı öğrenir. Bir şeyler yaparak, başladığı işi bitirmenin keyfine
varmaya başlar. Kendinden yaşça büyük ya da daha deneyimlileri izleyerek araç, gereç
kullanmayı öğrenir, el ve vücut becerisi geliştirir.
Bu yaş grubunda çocuğun anlayışlı, sabırlı, ilgili ana baba, öğretmen, patron, iş ve
okul arkadaşları ile karşılaşamaması ya da onlar arasında zayıf-uygunsuz bir noktada
bulunmaları halinde, yetersizlik ya da aşağılık duyguları gelişir. Çocuğa ayrım
uygulanması, aşağılanması ya da aşırı koruyucu tavırlarda bulunulması, çocuğun
kendisiyle aynı cinsiyetteki ebeveyn ile kendini uygunsuz bir şekilde karşılaştırması
gibi durumlarda aşağılık ve yetersizlik hissi gelişebilir. Kendisine göre üst konumdaki
kişileri örnek alamayıp, yanlış kişileri örnek alabilirler. Okul ya da mesleğe hazırlık
dönemi ilk olarak ailede başlar. Ailenin bu hazırlık dönemini yeterli düzeyde
yapmaması ya da beklenilen ideal okul hayatına ulaşılamaması durumunda, çocuğun
akademik gelişimi aksayabilmektedir. Bazı durumlarda da aşağılık duygusu yerine
para, güç ve saygı görmek için aşırı bir dengeleyici dürtüye sahip olunabilir. İş kişi
için hayatta en önemli şey haline gelmiş olabilir. Eğer büyüyen çocuk hayatını,
hedeflerini, düşlemlerini sadece iş üzerine yoğunlaştıracak olursa, kendi duygusal ya
da ruhsal gelişimini kısıtlayabilir. Bu dönemde diğer kişilerle birlikte ortak bir şeyler
yapma, başkalarının varlığında ya da denetiminde görev alma başladığından işbölümü,
diğerlerinden farklı olarak sahip olduğu özelliklerin verdiği haz duyguları yaşanmaya
başlar.

Beşinci Evre (kimlik duygusuna karşın rol kargaşası): 11 yaştan ergenliğin

başlamasına dek süren evredir. Bir kimlik hissinin gelişimi bu evrenin asal amacıdır.
Sağlıklı bir kimlik hissinin temelinde, daha evvelki evrelerin başarılı bir şekilde
yaşanması yatmaktadır. Uygun kişilerin örnek alınması bu süreci kolaylaştırmaktadır.
Bu evrede ahlaki değerlerde değişim gözlenebilmekte, ancak sonrasında her alanda
86

olduğu gibi burada da taşlar yerine oturmaktadır. Daha önceki inanç, düşünce ve
alışkanlıklar sorgulanmaya başlar. Vücutsal büyüme ve cinsel gelişim gözlenir.
Çevrelerince nasıl görülüp, değerlendirildikleri ve hangi mesleğe daha uygun oldukları
şeklinde düşünceleri bulunmaktadır. Daha önce yaşanılan evden ve ebeveynlerinden
ayrılıp, kendi ayakları üzerinde durarak hayatını yaşamak bu dönemdeki önemli bir
hedeftir. Aileden ayrılamamak ve uzamış bağımlılık davranışları oluşabilir. Bu
dönemde kişide rol kargaşası oluşması önemli bir sorundur. Kişide cinsel,sosyal,
mesleki vb. alanlarda kendini bir yere ait hissedememe, çevreden uzaklaşıp tek başına
yaşama ya da uygun olmayan seçimleri yeğleme sonucunda psikotik türde ya da suça
yönelik davranışlara neden olmaktadır. Birey kendisini yetersiz hissedebilir.
Kendilerini güçlü görebilmek için bir takım özellikleri ön plana çıkararak, önemli
kişilere benzemeye, onların tarzlarını edinmeye başlarlar. Bu evrede cinsel kimlik
sorunları başlayabilmektedir. Kişiler kimlik krizlerini aşabilmek için, ortak kimlik
sunan bir takım çeşitli alt grup ya da çetelere girebilmekte ya da yerel kahramanları
örnek alabilmektedirler. İlk gençlik aşkları yaşanmaya başlar. Ancak bu aşklar daha
masum ve kendini arayışın bir uzantısı olarak kısa sürelidir. Henüz yeterli olgunluğa
kavuşmamış olan kişilik yapısı, ilişkilerinde de iniş-çıkışlar,ayrılıklar ile kendini
gösterir.
Bu dönemde kendinden farklı yapıda, düşüncede, alışkanlıklarda olanları kabul
etmeme, dışlama hatta onlara karşı saldırı içine girebilmektedirler. Benzer düşünce
yapısındakilerle bir araya gelerek kuvvetli görünmeye ve ortak bir kimlik oluşturmaya
çalışabilirler. Bu gruplarda suç işleme, alkol-madde kullanımı gibi davranışlar
belirebilir. Birey yaşıtları ya da çevresindekilerce onaylanma, saygı duyulma
gereksinimini bu şekilde sağlayabilmektedir. Bu dönemde birey kendinin en iyisini (
olumlu ya da olumsuz anlamda) araştırıp, bularak gelecekteki erişkinliğin dünyasına
adım atmak için yer bulmaya çalışır. Bu aşama ana-babalık ya da eş olmak yolunda
kendisini ruhsal ve sosyal olarak hazırlamada önemli bir basamaktır.

Altıncı evre (

yakınlığa karşın yalıtılmışlık dönemi): 21- 40 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Eğer
kimlik krizi çözülmüşse cinsel yaşantı, arkadaşlık ilişkileri ve tüm sosyal iletişimler
kişi için korkutucu olmaktan uzaktır. Bu aşamaya gelene dek elde edilen kimlik
başkalarının kimlikleriyle daha çok bir araya gelmeye, kaynaşmaya başlar. Dost ve eş
ilişkileri ile bazen taviz vererek, bazen karşılıklı özveri alışverişleri ile ilişkilerini
sürdürebilme alışkanlığı kazanılır. Bu devredeki temel hedef bir başkası ile yakın
iletişim kurulmasıdır. Başarılı ve düzenli bir evlilik ya da aile ilişki yapısı yakınlık
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kurma kapasitesine bağlıdır. Birlikteliğin kurulup, sürdürülebilmesi, bu aşamada bazı
kişilerin sahip olup, kendini diğerlerinden ayrı kılan özellik ve yeteneklerin, kişilik
yapısının kısaca benliğin kaybı korkusuna yol açtığından bunlardan kaçınma
gözlenebilir. Bu da yalnız kalma duygusu ve kendi çevresine yüksek duvarlar örerek,
korku, kuşku, risk alamama, birisini sevememe ve kendi kendinin kurdu olmasına yol
açar. Yakın ilişki kurmamak, çevresindekileri kendisi için zararlı ya da tehdit edici
görerek kendinden uzak tutmaya, bu amaçla kendi güvenlik çemberini çok dar tutarak,
insanları bu alana sokmamak, kendinden öyle ya da böyle uzaklaştırarak, gerekirse bu
amaçla onlarla mücadele etme davranışlarına yol açmaktadır. Bu durumda, bu
aşamada çok kesin olarak bilinen-tanıdık ile bilinmeyen-yabancı arasına bir hat
çekilip, kısır bir ortam içine sürüklenilebilir. Benzerleriyle bile savaşmaya dayanan
ilişkiler yaşanabilir.
Yedinci evre ( Üreticiliğe karşı verimsizlik): 40-65 yaş arası dönemi kapsamaktadır.
Kişi üretkenlik ile duraklama arasında seçimini yapma aşamasındadır. Bu dönemde
üretkenlik, daha küçükleri, hayata yeni başlayanları olumlu amaca yöneltmek ve
yükselen nesli oluşturmak, muasır medeniyet düzeyine yöneltmektir. Aynı zamanda ev
dışında olup, monotonluğu kıran aktivitelerle uğraşmak anlamındadır. Bu döneme dek
kişi ruhsal, sosyal ve cinsel gelişimini uygun hız ve rotada tamamlamamışsa, gerçek
ve içten olmayan bir yakınlaşmaya gereksinim duyarlar. Geçmişteki şaşaalı sahte
yükselme dönemi bitmiş ve çöküş öncesi duraklama dönemi başlamıştır. Aslında bu
dönem çok öncelerden sinyallerini vermiştir. Çocukluk döneminde yaşanan
olumsuzluklar, bunların etkisini gidermeye çalışan kendini aşırı değerli, üstün, kafa
dağında görme türü gibi sahte rahatlatıcı düşünce ve hareket yapıları ve sonunda her
şeye karşı inancın tükenmeye başladığı , hayata olumsuz bakışlar gibi…İletişim
kurmak bu gibi durumda sadece obsesifçe bir yakınlık anlamındadır, gerçek bir
dostluk değildir. Bu kişiler evlenip, çocuk sahibi olabilmelerine karşın gene de herkese
uzaktırlar. Sanki kendileri çocuktur ve kendileri ile ilişki halindedirler. Bu dönemde
alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımına rastlanmaktadır.
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk):

Sekizinci evre (

65 yaş üzeri dönemi kapsamaktadır. Bu

dönemde kişi bütünlük (hayat dolu dolu ve üretken bir şekilde yaşanmıştır, yaşanan
hayattan tatmin olunmuştur) ya da umutsuzluk (hayatın anlamı yoktur ve boş geçmiştir
hissi vardır) arasında bir çatışma yaşar. Bütünlüğü yaşayan kişi bilgedir. Hayattaki
yeri ve rolünü kabul etmiştir, kendisi ile barışıktır. Kendi yolunu kendisi çizmiştir ve
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sonuçlarından kendisi sorumludur. Kişi artık geri dönemeyecek ya da geçmişi
değiştiremeyecek bir aşamadadır. Bu döneme dek olan basamakları uygun bir şekilde,
çok zedelenmeden ve büyük hatalar yapıp çevresini yıkmadan çıkmışsa bir rahatlık ve
olgunluk içindedir. Etrafına güven duygusu ve olumlu diğer duyguları yansıtır.
Hayatını eksi ve artıları ile kabul etmiştir, pişmanlık duyguları taşımaz. Hayata keşke
tekrar başlayıp, olanları düzeltsem ya da farklı yaşasam şeklinde yaklaşmaz.
Geçmişini ‘yapabileceklerimin en doğru ve iyisini yaptım’ şeklinde değerlendirerek,
huzur içindedir. Bu hissin yaşanmadığı ve önceki basamakların sorunlu olup, hakkıyla
geçilemediği durumlarda derin bir pişmanlık, değersizlik ve depresif düşünce yumağı
ile karşılaşılır. Ölüm korkusu belirgindir. Artık geçmişe tekrar dönmek, olanları
düzeltmek olanaksızdır ve ne yazık ki ekilenler biçilmektedir. Yaşanması, sahip
olunması ya da hissedilmesi gerekip de, bunların olmaması, beklenen ilgi ve anlayışın
görülmemesi, becerilerdeki azalma, sağlığın kısmen bozulması kişide kendi
etrafındakilere yönelik nefret duyguları, umutsuzluk hislerinin oluşmasına yol açar. Bu
içe kapanma, yakınlarını etrafında tutmak için değişik çabalar içine girilmesi, gençlere
karşı olumsuz, eleştirel bakış açısına neden olabilir. Ümitsizlik, nefret ve ölüm
korkusu

içindedir.

Hastalık

hastalığı,

depresyon,

psikosomatik

hastalıklara

rastlanmaktadır. Toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi, sağlıklı ve bilge düzeyine
erişmiş, yukarıda belirtilen sekizinci evrede beklentilerini gerçekleştirmiş olgun
kişilerin varlığı ve bunların kendileri gibi araştırmacı, çalışkan, sabırlı, dürüst ve mutlu
olmasını

bilen

kişileri

yetiştirmesi

ile

mümkündür.

Bilinen

bir

deyimle

‘kılavuzumuzun karga olmaması’ gerekir. Ana-baba ya da diğer büyükler ölümden
korkmayacak bir olgunluğa ulaşabilmişler ise çocuklar da aile okulunda öğrendikleri
ile yaşamın sorunları ve sorumluluklarından korkmayacak, onları göğüsleyebilecek
özgüven ve beceriye sahip olacaklardır.
ÇOCUKLUKTAN SONRAKİ GELİŞİM
BU BÖLÜM ATKİNSON, R., ATKİNSON, R. SMİTH, E., BEM, D. VE NOLENHOEKSAMA,S.

(1999). PSİKOLOJİYE GİRİŞ (ÇEV:YAVUZ ALOGAN),

ARKADAŞ KİTABEVİ, ANKARA, SF- 106-113 KAYNAKTAN ALINMIŞTIR.
Gelişim, çocuklukla birlikte doğumdan yetişkinliğe, yetişkinlikten yaşlılığa kadar
uzanan kesintisiz bir süreçtir. Bedensel değişimler kişinin tutumlarını, bilişsel
süreçlerini ve davranışlarını etkileyerek yaşam boyunca devam eder. İnsanların başa
çıkmak zorunda kaldıkları sorunların türleri de yaşam boyunca değişim geçirir.
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Psikanalist Erik Erikson, yasam boyunca gelişimi karakterize etmek için sekiz evreli
bir dizi önerdi ve buna psikososyal evreler adını verdi. Bu adı vermesinin nedeni,
bireylerin psikolojik gelişiminin, yaşamın çeşitli dönemlerinde kurdukları sosyal
ilişkilere dayandığına inanmasıydı. Her evrede, karşılaşılması gereken özel problemler
veya krizler vardır.
Erikson, bir kişinin -çocuk ya da yetişkin-yaşadığı her krizi, bu krizi izleyen
psikososyal görevlere hazırlanmak için başarılı bir biçimde irdelemesi gerektiğine
inanıyordu. Nitekim, bebeklerin, yaşamlarının ilk yılında ana babalarının ya da
bakıcılarının yiyecek, rahatlık ve karşılıksız sevgi sağlayacak kadar güvenilir
olabileceklerini öğrenmeleri gerekir. Bu duygunun gelişmesi halinde, çocuk ikinci
yılında daha özerk davranmasını sağlayacak bir güven duygusu edinir. Yeni yürümeye
başlayan çocukları yaşamın ikinci yılında inatçı ve küstah davrandığı zaman öfkelenen
ana babalar, aslında kendilerini kutlamalıdırlar, çünkü çocukları, yaramazlık yaptıkları
zaman ana babalarının sevgiden vazgeçmeyeceklerini bilecek kadar onlara
güvenmektedir. Ana baba, ikinci yılda çocuğun özerklik duygusunu özendirdiği
ölçüde, çocuk kendi itkilerini denetlemeyi ve başarılarıyla gururlanmayı öğrenecektir.
Aşın koruma -çocuğun yapacaklarını sınırlamak- ya da başarısız girişimlerle alay
etmek, çocuğun kendi yeteneklerinden kuşkulanmasına yol açabilir.
Okul öncesi yıllarda (3 ile 5 yaş arası) çocuklar basit özdenetimden, etkinlikler
başlatma ve tamamlama yeteneğine geçerler. Gene ana babanın tutumları cesaretlendirme ya da cesareti kırma- çocuğun kendisini yetersiz hissetmesine (ya da
çocuk yetişkinin ayıp olarak kabul ettiği bir şey yapmışsa suçluluk duygusuna) yol
açabilir.
Çocuklar ilkokul yıllarında toplumun değer verdiği becerileri öğrenir. Bunlar yalnızca
okuma, yazma ve fiziksel becerileri değil, sorumlulukları paylaşma ve başkalarıyla
geçinebilme yeteneğini de kapsar. Çocuklar bu alanlarda gösterdikleri çabalarda
başarılı oldukları ölçüde yeterlilik duygusu geliştirirler; başarısız çabalar ise
değersizlik duygularıyla sonuçlanır.
ERGENLİK
Ergenlik (adolescence) çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanır. Yaş
sınırlan çok açık bir biçimde belirlenmez, ancak bu süre kabaca 12 yaşından 10'lu
yaşların sonuna, fiziksel gelişmenin neredeyse tamamlandığı bir döneme kadar sürer.
Bu dönemde genç insan cinsel olgunluğa ulaşır ve aileden ayrı bir birey olarak kendi
kimliğini kazanır.
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CİNSEL GELİŞİM
Çocuğu, cinsel üretimi gerçekleştirebilecek biyolojik olarak olgun bir yetişkine
dönüştüren cinsel olgunlaşma dönemi, yani erinlik (puberte) 3 ya da 4 yıllık bir
dönemdir. Bu dönem çok hızlı bir fiziksel gelişmeyle başlar (ani ergenlik gelişimi) ve
bu sürece cinsel organların ve ikincil cinsiyet özelliklerinin (kızlarda göğüslerin
gelişmesi, erkeklerde sakal, her iki cinsiyette de pübik tüylerin çıkması) evreler
halinde gelişime eşlik eder.
Menarş (menarche) denilen ilk âdet görme dönemi, erinliğin görece geç bir
döneminde, bir kızın gelişme atağının en yüksek hıza ulaşmasından yaklaşık 18 ay
sonra gerçekleşir. İlk âdet dönemleri, genellikle düzensiz olur ve ovülasyon (olgun bir
yumurtanın salınması), genellikle ilk âdet görmenin üzerinden yaklaşık bir yıl geçene
kadar başlamaz. Bir erkek çocuğun ilk ejakülasyonu büyüme atağının başlamasından
yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşir. İlk semi-nal sıvı sperm içermez; sperm sayısı ve
fertilite dereceli olarak artış gösterir.
Erinliğin başlangıç yaşı ve gelişme hızı büyük değişiklikler gösterir. Bazı kızlar 11
yaşında âdet görmeye başlarken, bazdan 17 gibi geç bir yaşta âdet görmeye
başlayabilirler; ortalama yaş 12 yıl 9 aydır. Erkekler, ortalama olarak, büyüme atağı ve
olgunlaşma dönemlerini kızlardan 2 yıl sonra yaşarlar. 12 ile 16 yaş arasında erkek
çatıkların semeni canlı sperm içermeye başlar. Ortalama yaş 14,5'tur. 7. ve 8.
sınıflarda, erinlik zamanlamasında büyük değişiklikler görülür. Bazı kızlar, gelişmiş
göğüsleri ve yuvarlak kalçalarıyla olgun kadınlardan farksız görünürlerken, bazılarının
vücudu hâlâ küçük bir kızın ölçülerine ve biçimine sahiptir. Bazı erkekler tam birer
ergen gibi görünürlerken, bazıları 9 ya da 10 yaşında oldukları gibi görünebilirler
(erinlikteki hormona! değişiklikler için bkz. 10. bölüm ).
Erikson’un psikososyal evreleri :
EVRELER
PSİKOSOSYAL KRİZLER
İSTENEN SONUÇ
1. Yaşamın ilk yılı
Güvensizliğe karşı güven
Güven ve iyimserlik
2. İkinci yıl
Kuşkuya karşı özerklik
Özdenetim ve yeterlilik duygusu
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3. Üçüncü yıldan beşinci yıla kadar
Suçluluğa karşı inisiyatif
Amaç ve yönelim; bir etkinliği başlatma yeteneği
4. Altıncı yıldan ergenliğe
Değersizliğe karşı çalışkanlık
Entelektüel, sosyal ve fiziksel becerilerde yetkinlik
5. Erişkinlik
Karmaşaya karşı kimlik
Benzersiz bir kişi olarak bütünleşmiş bir benlik imgesi
6. Erken yetişkinlik
Soyutlanmaya karşı candanlık
Yakın ve kalıcı ilişki ilişkiler kurma, mesleki ilciler geliştirme
7. Yetişkinlik
İçe çekilmeye karşı dışa açılma
Aile, toplum ve gelecek kuşaklarla ilgili kaygılar
8. Yaşlılık yılları
Umutsuzluğa karşı bütünlük
Kendi yaşamından kıvanç ve tatmin duyma; ölümle yüz yüze gelme istekliliği
ERİNLİĞİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Geleneksel görüş, ergenliğin, huzursuzluk, iç çatışmalar ve isyankârlıkla nitelenen
"fırtınalı ve gergin" bir dönem olduğunu savunur. Ancak araştırmalar bu kötümser
görüsü desteklememektedir. 6. sınıfla 8. sınıf arasındaki 300'den fazla ergen ü/erinde
yapılan bir araştırmada, bu ergenlerle ve ana babalarıyla yılda iki kez görüşmeler
yapıldı ve psikolojik testler uygulandı. Yapılan değerlendirmeler, çocuklar
üniversitenin son yılma geldiklerinde tekrarlandı (Pia, 1989). Ergenlerin çoğu, bu
dönemi büyük bir sorun olmaksızın geçirmişlerdi. Ne var ki, elde edilen veriler
erinliğin beden imgesi, özsaygı, ruhsal durum, ana babayla ve karşı cinsle kurulan
ilişkiler üzerinde önemli etkiler yarattığını göstermekteydi.
Bu etkilerden bazıları, doğrudan doğruya erinlik sırasında oluşan hormonal
değişikliklerle bağlantılı olabilir (ayrıntılar için bkz. Buchanan, Rccles ve Recker,
1992), ancak bunların çoğu bedende oluşan fiziksel değişimlerin kişisel ve toplumsal
etkileriyle ve en önemlisi bu değişimlerin zamanlamasıyla ilişkilidir. Erken ya da geç
olgunlaşma (ortalamadan bir yıl erken ya da bir yıl geç) ergenin kendi görünüşü ve
92

beden imgesiyle ilgili hoşnutluk duygusunu etkiler. Erinliğe ulaşan 7. ve 8. sınıftaki
erkek çocukların, genellikle erinlik öncesi erkek sınıf arkadaşlarından daha olumlu bir
ruh hali içinde oldukları bildirildi. Bu gençler, beden ağırlıkları ve genel
görünüşlerinden, daha geç olgunlaşan erkeklere kıyasla daha hoşnuttular. Bu,
toplumda erkeklerin güçlerine ve fiziksel cesaretlerine verilen önemin bir
yansımasıdır. Ancak erken olgunlaşan erkekler de, daha geç olgunlaşanlara kıyasla
daha az özdenetim ve duygusal tutarlılık gösterme eğilimindedirler ve bunların, sigara,
içki ve uyuşturucu kullanmaları ve yasalara karşı gelmeleri olasılığı daha fazladır
(Duncan vd, 1985). Öte yandan, 7. sınıf, geç olgunlaşan erkeklerin kendilerini en kötü
hissettikleri dönemdir, ancak bunlar lise ikinci sınıftaki en sağlıklı grup olurlar
(Petersen, 1989).
Erken olgunlaşma kızların özsaygıları üzerinde zıt etki yaratır. Geç olgunlaşanlara
kıyasla, erken olgunlaşanlarda daha çok depresyon ve anksiyete görülür (Br(X)ksGunn ve Ruble, 1983). Bunların özsaygı düzeyleri daha düşüktür (Simmons ve Blyth,
1988) ve kendi ağırlıklarından ve görünüşlerinden daha az hoşnutturlar. Bedenlerinin,
sınıf arkadaşlarınınkinden daha kadınsı olması gerçeği karşısında -özellikle medyanın
inceliği, kadın güzelliğinin bir özelliği olarak öne çıkarmasından ötürü- sıkılganlık
duyma eğilimindedirler. Erken olgunlaşanların daha erken bir dönemde çevrelerinde
ilgi uyandırmaları, kısmen cinsel olarak erken olgunlaşmış kişiler olarak
görülmelerinden ötürüdür. Bunların ana babalarıyla çatışmaları, okuldan kaçmaları,
hem duygusal hem de davranış sorunları göstermeleri daha büyük olasılık taşır (Caspi
ve Moffks, 1991; Stattin ve Magnusson, 1990).
Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, her iki cinsiyet üzerinde yapılan geniş ölçekli
ve uzun dönemli bir araştırmada, erken ergenliğin, incelenen deneklerin yaklaşık
yandan fazlası için daha sorunlu olduğu görülmüştür. Grubun yaklaşık % 30'u aralıklı
olarak sorunlar yaşamıştır. % 15'i bir "sorun ve karışıklık girdabına düşmüştür; 8.
sınıfta ortaya çıkan duygusal ve akademik sorunlar 12. sınıfa kadar sürmüş ya da
kötüleşmiştir (Petersen, 1989).
KİMLİK GELİŞİMİ
Erikson, ergenin yüz yüze geldiği başlıca görevin, bir kimlik duygusu geliştirmek,
"Ben kimim?" ve "Ne olacağım?" gibi sorulan yanıtlamak olduğuna inanıyordu.
Erikson, kimlik krizi terimini bu etkin kendini tanımlama sürecini anlatmak için ortaya
atmış olsa da, bunun sağlıklı psikolojik gelişimin bütünleyici bir parçası olduğuna
inanıyordu. Yine, gelişim psikologlarının çoğu, ergenliğin bir "rol deneme" dönemi
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olması gerektiğine inanırlar. Bu dönemde, genç kişiler alternatif davranışları, ilgi
alanlarını ve ideolojileri araştırabilirler. Pek çok inanç, rol ve davranış tarzı,
bütünleşmiş bir benlik kavramını biçimlendirme girişimi içinde "denenebilir",
değiştirilebilir ya da bunlardan vazgeçilebilir.
Ergenler, bu değerleri ve değerlendirmeleri tutarlı bir görünüm içinde sentezlemeye
çalışırlar. Ana babalar, öğretmenler ve akranlar tutarlı değerleri yansıtabilirlerse,
kimlik arayışı kolaylaşır. Özdeşleşme modellerinin az ve sosyal rollerin sınırlı olduğu
basit toplumda, kimlik oluşturma görevi göreceli olarak kolaydır. Karmaşık bir
toplumda bu, pek çok ergen için zor bir görevdir. Ergenler, nasıl davranacakları ve
yaşamda ne yapacakları konusunda neredeyse sınırsız bir olanaklar dizisiyle karşı
karşıya gelirler. Sonuç olarak, kendi kimliklerini nasıl geliştirecekleri konusunda
ergenler arasında büyük farklılıklar vardır. Ayrıca, belirli bir ergen kimliği yaşamın
farklı alanlarında (örneğin, cinsel, mesleksel, ideolojik) farklı gelişim evrelerinde
olabilir.
Kimlik krizinin ideal olarak 20'li yaşların başlarında ve ortalarında çözülmesi gerekir.
Böylece kişi başka görevlere geçebilir. Süreç başarılı olduğunda, kişinin bir kimlik
kazandığı söylenir; bu da genellikle kişinin tutarlı bir cinsel kimliğe, mesleki yönelime
ve ideolojik dünya görüşüne ulaştığı anlamına gelir; bunlar sonraki gelişme sırasında
değişmeye açık olabilir ve olmalıdır. Kimlik krizi çözülene kadar, birey yaşamın belli
başlı alanlarında tutarlı bir benlik duygusunu ve kendi varlığını değerlendirmesi için
gerekli olan içsel ölçütler edinemez.
Erikson'un ergenin kimlik gelişimine ilişkin kuramı James Marcia (1980, 1966)
tarafından test edilmiş ve genişletilmiştir. Marcia, yan yanya planlanmış, açık uçlu
görüşmeler temelinde Erikson'un kimlik oluşumu konusunda dört kimlik durumunun
ya da konumunun var olduğu sonucuna vardı. Bunlar, kişinin bir kimlik sorununun
varlığını algılayıp algılamadığı ve bir sonuca ulaşıp ulaşmadığı temelinde ayırt edilir.
Kimlik Kazanma Bu durumda olanlar bir kimlik krizinden, etkin bir sorgulama ve
kendini tanımlama döneıninden geçmişlerdir. Kendileri için oluşturdukları ideolojik
konumlara bağlanmışlar ve bir meslekte karar kılmışlardır. Kendilerini gelecekte bir
tıp öğrencisi olarak değil, bir doktor olarak düşünmeye başlamışlardır. Bunlar kendi
ailelerinin dinsel ve siyasal inançlarım incelemişler ve bunların içinde kendi
kimliklerine uygun olmayanlardan vazgeçmişlerdir.
Engellenme Bu durumda olanlar, mesleki ve ideolojik konumlara bağlanırlar, ancak
bir kimlik krizinden geçtiklerini gösteren hiçbir belirti sergilemezler. Kendi ailelerinin
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dinini sorgulamadan kabul etmişlerdir. Siyasal konumlar hakkında soru sorulduğunda,
genellikle bu konuyu çok fazla düşünmediklerini söylerler. Bazıları bağlanma özelliği
göstermiş ve işbirliği yapmışlar; ri sadece katı, dogmatik ve uyumlu görünmüşlerdir.
Bunlar, büyük bir olay, tartmadan benimsedikleri kural ve değerlerini sarstığında yitip
gidecekleri izlenimi verirler.
Geciktirme Bunlar, kimlik krizinin oltalarında bulunan genç insanlardır. Sorulara etkin
bir biçimde yanıt ararlar, ancak kendi ana babalarının onlar için yaptıkları planlar ile
kendi ilgi alanları arasında hâlâ çatışma yaşamaktadırlar. Bunlar, bir siyasal ya da
dinsel inançlar bütününü bir süre büyük bir inançla savunabilir, ardından bu inançları
tamamen terk ederler. En iyi durumda bunlar duyarlı, etik ve açık fikirli görünürler; en
kötü durumda anksiyete geçirirler, her durumda kendilerini haklı bulurlar ve kolayca
kararsızlığa düşerler (Scarr, Wein-berg ve Levine, 1986). Kimlik Dağılması Bu,
Marda'nın, Erikson'un kimlik karmaşası kavramı için ortaya attığı terimdir. Bu
sınıflamada yer alanlardan ba zılan, geçmişte bir kimlik krizi yaşamış da yaşamamış
olabilirler. Ancak her iki durum-da da, bütünleşmiş bir tenlik duygusuna sahip
değildirler. Hukuk fakültesine gitmekle ya da bir iş kurmakla "ilgilenebileceklerini"
söylerler, ancak bu yönde adım atmazlar. Din ya da siyasetle ilgilenmediklerini
söylerler. Kazılan kinik görünür ("Siyaset hiçbir işe yaramaz"); diğerleri yüzeyseldir
ve akıllan karışıktır. Bazıları da kuşkusuz, ergenliğin kimlik geliştirme aşamasına
ulaşamayacak kadar gençtirler.
Öngörülebileceği gibi, lise öncesi yıllardan üniversitenin üst sınıflarına kadar geçen
süre içinde kimlik kazanmayı başaran gençlerin oranı sürekli bir artış gösterirken,
kimlik dağılması durumunda kalanların oranı sürekli bir azalma göstermektedir.
Kimlik krizi durumu -geciktirme-üniversitenin ilk iki yılında en yüksek düzeye çıkar.
Araştırmalar, genellikle kimlik kazanma düzeyinin, meslek seçiminde siyasal
ideolojiye göre önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermiştir.
ERKEN YETİŞKİNLİK
Erken yetişkinlik yıllarında insanlar belirli bir mesleği benimserler ve çoğu evlilik ya
da başka tipte yakın ilişkilere bağlanır. Tablo 3-3'te görülolarak gördü. Henüz tatmin edici bir kimlik oluşturmamış gençlerin yakın bir ilişki
kurmakta, karşılıklı olarak doyum sağlayıcı ilişkilere girmekte zorlanacaklarına
inanıyordu, çünkü bu kişilerin sadece kendileriyle meşgul olmaları öteki kişinin
gereksinimlerini anlamayı zorlaştıracaktı. Ancak bu konuda bir bakış açısı daha vardır.
Buna göre, genç insan başlangıçta bir kimlik arayışı içinde değil, bir yakınlık kurma
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gereksinimindedir ve kendi kimliğinin oluşması başka kişilerle yakın ilişkiler
kurmakla mümkün olur (Sullivan, 1953). Bu iki bakış açısından biri üzerinde karara
varmak için yeterince araştırma yapılmamıştır. Büyük olasılıkla yakınlık kurma ve
kimlik, gençlik ve erken yetişkinlik dönemleri boyunca etkileşirler.
ORTA YETİŞKİNLİK
Pek çok insan için yetişkinliğin orta yıllan (kabaca 40 ile 65 yaş arası) en üretken
dönemdir. 40'lı yaşlarında insanlar genellikle mesleklerinin en yüksek noktasında
olurlar. Önceki yıllarını ev içi sorumluluklara adayan kadınlar, çocukları ergenliğe
ulaştıkça ve bu dönemi geride bıraktıkça, mesleklerine ya da başka etkinliklere
yönelirler.
Erikson, bir sonraki kuşağa yol gösterme ve olanak sağlama ilgisini açıklamak için
Mn?A&?z-/ı^ terimini kullandı. Orta yetişkinlikte, gençlerin yetişkin haline
gelmelerine yardımcı olmak, gereksinimi olanlara yardım etmek ve topluma katkıda
bulunmak doyum sağlar.
Bu dönemin aynı zamanda "orta yaş krizi"nin yaşandığı dönem olduğuna ilişkin
yaygın bir görüş de vardır. Bu dönemde kişiler erken yetişkinliklerinde kendileri için
belirledikleri hedeflere ulaşamadıklarını ya da önemli bir basan kazanamadıklarını
düşünmeye başlarlar. Çeşitli uzun dönemli araştırmalar, 40'lı yaşların başındaki
erkeklerin cinsel ilişkiler, aile rolleri ve çalışma yaşamında geçerli olan değerler
üzerinde yoğunlaşan duygusal bir karmaşa dönemi yaşadıklarını ortaya koymuşlardır
(Levinson, Darrow, Klein, Levinson ve McKee, 1978; Vaillant, 1977). Benzer bir orta
yaş krizinin kadınlar için de geçerli olduğu ortaya konulmuştur (Sheehy, 1976). Bu
görüşe göre, orta yetişkinliğe geçiş, ikinci ergenliği andıran bir başkaldırı dönemidir.
Bu dönemde, yaşam hedefleri yeniden değerlendirilir ve "Ben kimim?" ve "Ne
olacağım?" gibi sorular yeniden önem kazanır.
Ancak pek çok araştırmacı, orta yaş krizi kavramının, çoğu insanın yaşadığı bir
gelişim aşaması olup olmadığını sorgular. 40'lı yaşlardaki insanların, kendilerinden
genç ya da yaşlı insanlara kıyasla daha çok sıkıntı belirtisi ortaya koyduklarını
gösteren pek az bulgu vardır (Schaie ve Willis, 1991; Costa ve McCrae, 1980). Orta
yaşlı kadınların menopoz ve çocuklarının evden ayrılmaları gibi olaylara nasıl tepki
gösterdiklerine ilişkin araştırmalar, çok az kadının bu türden gelişmeleri travmatik
olarak algıladığını göstermiştir (Neugarten, 19Ğ8). Orta yaşın genellikle bir geçiş
dönemi olduğu doğrudur. İnsanlar, yaşamlarının orta dönemine yaklaştıkça, yaşam
süresine ilişkin görüşleri değişime uğrar. Bunlar, genç insanların yapüklan gibi
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yaşama doğumla başlayan bir süre olarak bakmak yerine, yaşamak için önlerinde kaç
yıl olduğu yaklaşımıyla bakmaya başlar. Ana babalarının yaşlandığını ya da öldüğünü
gördükçe, kendi ölümlerinin kaçınılmazlığını anlamaya başlarlar. Bu noktada pek çok
insan, geriye kalan yıllarda kendileri için neyin önemli olduğunu belirleyerek, kendi
yaşamlarını önceliklerine uygun biçimde yeniden düzenlerler. Yıllarca başanlı bir iş
kurmaya çalışan bir adam, yeniden öğrenim görmek için işini bırakabilir. Çocuklarını
büyütmüş bir kadın yeni bir meslek edinebilir ya da siyasete atılabilir. Bir karı koca
küçük bir çiftlik satın alarak kentteki işlerini terk edebilir. Bazı insanlar bu türden
yeniden değerlendirme ve değişimi bir orta yaş krizi için yeterli bulsa da, çoğu bunu
bir gözdağı olarak değil bir atılım olarak algılar.
Yaşlanan Amerika ABD 'de 65 y aşın üzerindeki nüfusun oram sürekli bir artış
göstermekte ve bu artışın sürmesi beklenmektedir. Günümüzde ABD 'de doğan
bebekler için yaşam süresi beklentisi erkekler için 72.7, kadınlar için 79.6yıldır. Orta
yaşta olanlar içinyaşam uzunluğu beklentisi önemli ölçüde artmıştır. Bugün 65 y
aşında olan bir erkeğin 79.5 yaşına kadar, aynı y aştaki bir kadının ise 83.7 yaşına
kadar yaşaması beklenmektedir (U.S. Bureau of the Census, 1991). .
YAŞLILIK
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65 yaşını geçen insanlar günümüzde nüfusun yaklaşık % 12'sini oluşturmaktadır. 2020
yılında bu oranın % 20'ye çıkması beklenmektedir (bkz. Şekil 3-12). Daha gelişmiş bir
tıbbi bakım, diyet ve fiziksel sağlığa ilginin artması sonucunda daha çok insan 65, 75
yaşına ulaşmakta ve yaşlıların sağlık durumu iyileşmektedir.
Normal yaşlanma, bazı değişikliklere yol açan dereceli bir süreçtir. Refleksler
yavaşlar, görme ve işitme gücü azalır, dayanıklılıkta düşüş görülür. Ancak yaşlılıkla
birlikte andığımız daha aşırı yetenek kayıpları Alzheimer gibi zihinsel ve fiziksel
işlevleri yıkıma uğratan hastalıkların; vücudun yetersiz beslenme ya da alkol ve sigara
kullanımıyla yıpratılmasının; fiziksel ve zihinsel faaliyeti sürdürememe gibi etkenlerin
sonucudur. Eskisi gibi çalışmayı sürdüren ve önemli kararlar alan (yargıç, şirket
başkanı ya da siyasal önder olarak) 60 ve 70 yaşlarındaki bireylerin çoğu, bilişsel
yeteneklerin yaşla birlikte azalmasının her zaman geçerli olmadığını ortaya koyarlar
(Baltes ve Baltes, 1990).
Erikson'un sonuncu psikososyal bunalımı -umutsuzluğa karşı bütünlük- kişinin
yaşamın sonuyla yüz yüze gelme tarzıyla ilgilidir. Yaşlılık, bir düşünme, geçmişte
yaşanan olaylara dönüp bakma dönemidir. Bir kişi yaşamın daha erken döneminde
karşılaştığı sorunlarla başarılı biçimde başa çıktığı ölçüde, iyi bir yaşamın yol açtığı
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bir bütünlük, eksiksizlik duygusuna sahip olur. Geçmişe baktığında pişmanlık
duyuyor, pek çok fırsatı kaçırdığını

ve başarısızlığa uğradığını

düşünüyorsa,

yaşamının son yıllarını umutsuzluk içinde geçirecektir.
ORTA YAŞ KRİZİ: GERÇEK Mİ YOKSA HAYAL Mİ?
Bu bölüm Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, sf:
395-401. isimli kaynaktan alınmıştır.
Çocukluğumda "Kırkından sonra azanı teneşir paklar" sözünü sık sık duymuşumdur.
"Teneşir paklar" deyiminden ölümün kastedildiğini biraz büyüyünce anladım, ancak
"kırkından

sonra

azmak"

deyimiyle

neyin

kastedildiğini

uzun

süre

pek

anlayamamıştım. Dikkatimi çeken, kadınlar aralarında dedikodu yaparken başka
kadınların kocaları hakkında bu deyimi kullanmalarıydı. Yaşım ilerledikçe "kırkından
sonra azma" deyiminin, "kendinden daha genç kadınlara cinsel ilgi göstermek"
anlamında kullanıldığını anladım. Mahallemizdeki kadınlar kocaların "azması"ndan,
sık sık görülen ve belirli özellikleri herkes tarafında bilinen bir durummuş gibi
bahsederlerdi, işte şimdi, geleneksel Türk kültüründe "kırkından sonra azma" olarak
nitelenen "orta yaş krizi" (mid-life crisis) döneminin özelliklerinden ve bu dönemle
ilgili araştırma bulgularından söz edeceğiz.
ABD'de "orta yaş krizi" üzerine yazılmış son derece popüler kitaplar (Sheehy, 1974;
Mayer, 1978; Davitz ve Davitz, 1976), konuyu herkesin ilgilendiği bir konu haline
getirmiştir. Bu kitaplar 40 yaşına erişen yetişkinlerin yaşamlarında önemli
değişiklikler yaptıklarını ileri sürer. Orta yaşlı kimselerin bir bölümü işlerini bırakır,
başka yere taşınır, bir başka kadın ya da erkekle ilişki kurar, boşanır, karamsarlığa
gömülür, alkol kullanma eğilimi artar; yaşa-mini yeniden gözden geçirip
davranışlarını yöneten değerleri inceler ve ömrünü boşu boşuna harcayıp
harcamadığına karar vermeye çabalar. "Yaşamımdaki son şans" anlayışı, bu devreye
kriz özelliğini verir.
Bu kitapların söylediği gerçekten doğru mudur? Yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu
gerçekten bu aşamadan geçer mi? Bu aşamanın gelişim ve toplum yönünden
psikolojik geçerliği var mı? Bu soruları aşağıda cevaplamaya çalışacağız. Önce, orta
yaş krizini gelişim ve toplum yönünden ele alalım.
Gelişim ve Toplum Yönünden Orta Yaş Krizi
Erikson'un kuramı 40 yaşlan civarından önemli bir geçiş devresinin yaşandığını ifade
eder. Bu geçiş devresinde birey kendi yaşamını gözden geçirir: Çocuklar yetişmiştir,
meslek yaşamında kazanılacak başarılar elde edilmiştir, kitaplar yazılmıştır, ailenin
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geliri yerindedir. Acaba bunlar gerçekten bireyin yaşamında yapmak istediği şeyler
midir? "Bütün bu başarılarının_gerçek değeri nedir?" sorusu sorulur.
Erikson'un gelişim kuramını benimsemiş olan Daniel Levinson (1978, 1980), yetişkin
erkekler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların bulgularına dayanarak 4045 yaşları arasındaki hemen hemen bütün erkeklerin orta yaş krizinden geçtiklerini
savunur. Bu kriz şu üç sorunda kendini gösterir:
(1) Yetişkin insan olarak neleri gerçekleştirip, neleri gerçekleştiremediklerine bakarak
bir yaşam değerlendirmesi yapmak:
(2) genç/yaşlı, yıkma/yapma, erkeksi/dişi ve bağlılık/bağımsızlık gibi iki kutuplu olma
özelliği gösteren temel nitelikleri kendi bünyesinde kaynaştırarak daha bütünlüğe
ulaşmış bir insan olma çabası göstermek, insan bu aşamada çok sayıda konuyla
uğraşma ve bir çözüme ulaşma durumundadır. Örneğin yaşlılıkta, bağımlılık
gereksinmesi varken bağımsızlığını korumak gibi. Bunlarla uğraşan insan aynı
zamanda;
(3) kendi yaşamı için yeni bir

yön

seçebilmeli ve bu yönde yeni bir düzen

yaratabilmelidir.
Levinson'un araştırmaları sonucu yukarıda özetlediğimiz sorunlar bireyin içinde olan,
onun kendi yaşamını algılamasının temelini oluşturan nitelikteki sorunlardır, iç
sorunlar bireyde bazı davranışlara yol açabilir veya açmayabilir. Yetişkin birey bu
sorunlarla uğraşırken hayatının akışı ve topluma uyumu açısından hiçbir ipucu
vermiyorsa, onun içinde yer alan bunalım ve arayış çabasıyla ilgili birşey bilemeyiz.
Ancak birçok kişi, bu bunalım ve arayışın sonucunda karamsarlığa gömülür,
psikoterapiye başlar, uyuşturucu veya alkole yönelir, ya da anlaşılması zor bedensel
hastalıklar geliştirmeye başlar. Bazı kimseler bu stresli devrede iş değiştirirler,
boşanırlar, eski mesleklerini bırakıp yeni bir meslek seçerler.
Şimdiye kadar söylediklerimiz Erikson'un gelişim kuramına dayanılarak yapılan
ifadeleri kapsar. Bazı psikologlar Erikson'un yaptığı gibi gelişimin böyle aşama
aşama, basamak basamak adımlardan oluşmadığını, sürekli bir gelişim çizgisinden söz
edilmesi gerektiğini, gelişimi ve gelişim sorunlarını be-lirli aşamalara ayırmanın
gerçeği yansıtmadığını söylerler. Aşağıda orta yaş krizi ile ilgili kanıtları gözden
geçirirken, bu iki tip yaklaşımın bulgularını karşılaştırma olanağı bulacağız. Şimdiye
kadar yapılan araştırma ve yayınlarda hep erkeklerin söz konusu edildiğine
okuyucunun dikkatini çekmek isteriz. Kadında orta yaş krizinin olup olmadığı, varsa
kriz devresinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, ne gibi sorunlarla uğraştığı pek
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inceleme konusu yapılmamıştır. ABD toplumunda kadın sorunları önem kazandıkça,
Amerikan psikologları doğal olarak bu yönde araştırmaya yönelirler.
Orta-Yaş Krizinin Varlığını Destekleyen Kanıtlar Yetişkinlerin orta yaş döneminde
krizli bir devre geçirebileceklerini destekleyen birçok neden vardır. Bu nedenleri dört
grupta toplayabiliriz:
(1) Aile yapısında olan değişiklikler, (2) meslek yaşamında ulaşılan aşama, (3) anababalarla olan ilişkiler ve (4) bedensel yaşlanma ve ölümün kaçınılmazlığını algılama.
Bu nedenleri şimdi teker teker kısaca inceleyelim.
(1) Aile yapısında olan değişiklikler : Genç yaşta ana-baba olan çiftler kırk yaşlarına
geldiklerinde, çocukları ergenlik çağını bitirmiş ve kendi yaşamlarını kazanmak
üzere evden uzaklaşmışlardır.
Bu aşama, Rollins ve Feldman'ın (1970) yaptıkları araştırmaya göre çiftlerin.
Çiftleri eve bağlayan temel neden olan çocuklar ortadan kalkınca bir boşluk
duyulur ve karı kocanın birbirlerinden hoşlanmalarının derecesi düşük olduğundan
boşanmaya yönelme daha büyük bir olasılık haline gelir.
(2) Meslek yaşamında ulaşılan aşama : Kırk yaşlarında bireyin meslek başarısı en
yüksek noktasına ulaşmış durumdadır. Terfilerin son noktasına gelinmiş, aşılacak
başka meslek kademeleri kalmamıştır. Bu durum meslekten duyulan doyumu durdurur
ve bireyi, yükselebileceği daha başka meslek alanlarının var olup olmadığını
araştırmaya yöneltir.
(3) Ana-babayla olan ilişkiler : Yetişkinler 40 yaşlarına geldiklerinde kendi anababaları 6070 yaşlarına gelmiş durumdadır ve çoğu kez çocuklarının yardımına
gereksinme duyarlar, öte yandan 40 yaşındaki ana-babanın kendi çocukları da yardıma
muhtaçtır, evden yeni ayrılmış olmalarına rağmen, okula gitmekte, sorunları ve
masrafları devam etmektedir. Reuben Hill'in 1968'de yayınladığı araştırma,
yetişkinlerin kırk yaşlan civarında en yoğun ekonomik ve duygusal yük taşıdıklarını
göstermiştir.
(4) Bedensel yaslanma ve ölümün kaçınılmazlığını algılama : Kırk yaşlarına gelmiş
kimse merdivenleri çıkarken nefesinin daraldığını, eskisi kadar aktif olamadığını,
kilosunun artmaya başladığını, yediklerinin kendisini daha rahatsız etmeye
başladığını, eskiden unutmadığı telefon numaralarını şimdi aklında tutamadığını
farketmeye başlar. Bu algılamalar onu ölümün kaçınılmazlığını düşünmeye götürür,
ölümün kaçınılmazlığını algılama, Eliot Jaques'e (1965) göre, şu anda yaşadığımız
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yaşamın anlamlı veya anlamsız olduğunu sormamıza yol açan en önemli etkenlerden
biridir.
Yukarıda saydığımız bu etkenlerin hepsi kısa bir zaman süresi içinde birbiri ardından
bireyin yaşamında yer alırsa, toplam stres bireyin kaldırabileceğinden fazla olur. Daha
önce Holmes-Rohe stres ölçeğiyle ilgili olarak söylediğimiz gibi, stres düzeyi
yükselen kimseler bir kriz devresine girer. Bu kriz depresyon, sebepsiz korkular, aşırı
endişe gibi psikolojik rahatsızlıklara ve ülser, uyku bozuklukları, başağrıları, hatta
kanser gibi bedensel hastalıklara yol açabilir. Birçok araştırmacı (Levinson, 1978;
Viallant, 1977; Gould, 1978; Scarf, 1980) bu çağdaki yetişkinlerle derinlemesine
mülakatlar yapmış, inceledikleri erkek ve kadınların kendi yaşamlarını kritik edici bir
gözle değerlendirmeye başladıklarını görmüşlerdir. Bu değerlendirme sürecinin
temelinde bir doyumsuzluk yatar. Bu kimseler şimdiye kadar yaptıklarının değerli
olduğundan şüphe eder ve daha değerli, yeni bir yaşam geliştirme olanakları varken,
bu fırsatı kaçırmadan, yaşamlarının geri kalan kısmını anlamlı bir biçimde
değerlendirmek isterler.
Orta-Yaş Krizinin Varlığına Karşıt Kanıtlar Daha öncede belirttiğimiz gibi, gelişimin
böyle önceden belirlenmiş aşamalar içinde yer aldığına inanmayan psikologların sayısı
oldukça kabarıktır. Bu psikologlar, orta yaş krizinin, orta yaştan değil, bireyin içinde
bulunduğu durumun özelliklerinden ileri geldiğini söylerler. Costa McCrae (1980)
geliştirdiği orta yaş kriz

ölçeği ile iç bunalımı, yaşlanmaktan ileri gelen

karamsarlıkları, evlilikten ve işten gelen duyumsuzluğu, ölümün kaçınılmazlığını
kavramaktan kaynaklanan yaşam baskısını 35 ile 79 yaşları arasında 500 kişi gibi
geniş bir erkek denek grubu üzerinde ölçmüştür. Sonuçlar, puanların yüksekliği ile yaş
arasında herhangi bir düzenli ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur. Her yaş grubu
içinde puanı yüksek ve düşük olan erkekler bulunmuştur. Bazı erkekler, hangi yaşta
olurlarsa olsunlar, yüksek puana sahip olma eğilimi göstermişlerdir. Araştırmacılar
deneklerin bazılarını 10 senedir izlediklerinden, bu kişilerin yüksek puan alma
özeliklerinin yaşa bağlı olmadığını gözleyebilmişlerdir. Varmış oldukları sonuçla yaş
krizinin zorunlu bir gelişim bunalımı olmadığı, fakat belirli kişilik yapısında olanların
karşılaşabilecekleri bir yaşam devresi okluğu yönündedir. Bu demektir ki, her yetişkin
bu bunalımdan geçmek zorunda değildir. Bu krize yatkın olan kişiler orta yaşlarda bu
dönemi yaşarlar. Harkins (1978) araştırmasıyla, kırk yaşlarındaki bireylerin daha önce
dört grup altında bahsettiğimiz etkenleri aynı biçimde görmediklerini, stres düzeyinin
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herkeste aynı biçimde olmadığını göstermiştir. Hangi olayın kime ne kadar stres
getireceğini önceden kestirmek zordur. Belirli olaylar, bireyin yaşı ne olursa olsun,
bazı kimselere büyük stres getirir, bazı kimseleri ise aynı ölçüde etkilemez.
Sonuç
Yukarıda söylenenleri gözden geçirdikten sonra şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Belirli
yaş dönemleri "geçiş dönemi" olarak tanımlanabilir ve bu dönemde olan olaylar bireye
uyum zorlukları ve stres getirebilir. Strese dayanaklılık ve direnç, bir diğer deyişle
strese tolerans, bireyden bireye farklıdır.
Bireysel farklılık göz önünde tutulması gereken ilk faktördür, ikinci göz önünde
tutulması gereken faktör, stres veren olayların ne kadar bir zaman süresi içinde, birbiri
ardından kendini gösterdiğidir. Bir kimsenin oğlu esrar içmekten hapse girdikten bir
hafta sonra babası hastaneye kaldırılır ve kendi evi de yanarsa stres düzeyi yüksek
olur.
Halbuki bu olaylar bir senelik bir zaman süresi içinde olursa, daha az stres yaratır.
Üçüncü önemli faktör, bireyin kendini seven, destekleyen bir sosyal çevrenin
bulunmasıdır. Kendini yalnız hisseden kişilerle, kendini anlamlı bir insan ilişkileri ağı
içinde bulan kişilerin yaşamın zorluklarını göğüsleyişleri farklı olur. Bu faktörler
bizim Türk kültürünün yapısı içinde, Amerikan toplumundakinden farklı bir görünüm
gösterecektir. Bu nedenle, orta yaş kriziyle ilgili Türkiye'de yapılan araştırmaların,
Amerika'dakinden farklı bir durum göstereceğini tahmin edebiliriz. Görüldüğü gibi
Türk psikologlarının yapması gereken araştırmaların listesi oldukça kabarıktır.
Sonuç Yukarıda söylenenleri gözden geçirdikten sonra şöyle bir sonuca ulaşabiliriz:
Belirli yaş dönemleri "geçiş dönemi" olarak tanımlanabilir ve bu dönemde olan olaylar
bireye uyum zorlukları ve stres getirebilir. Strese dayanaklılık ve direnç, bir diğer
deyişle strese tolerans, bireyden bireye farklıdır.
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BÖLÜM III
MÜZEDE ÖĞRETİM
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ
Bu bölümü çalıştıktan sonra;


Öğretim ve öğretim programı kavramını açıklayabileceksiniz.



Müzede verilen eğitimin özelliklerini açıklayabileceksiniz.



Müzede etkili bir öğretim gerçekleştirebilmek için uyulması gereken

ilkeleri

gerekçeleri ile açıklayabileceksiniz.


Öğreneni etkin kılan yöntemlerin temel özelliklerini açıklayabileceksiniz.



Verilen bir öğrenme hedefine uygun öğretim yöntemi seçip buna uygun bir öğretim
tasarlayabileceksiniz.



Tasarladığınız bir öğrenme etkinliğini uygulayıp değerlendireceksiniz.



Öğretimi planlamanın tanımı yapabileceksiniz.



Öğretimi planlamanın önemi açıklayabileceksiniz.



Öğretim planının temel öğelerini açıklayacaksınız.



Planlama öğelerinin birbiriyle ilişkilerini açıklayabileceksiniz.



Örnek bir dersin planlanması yapabileceksiniz.

3.1.MÜZEDE ÖĞRETİM
Müzeler informal öğrenme ortamları sunarak formal eğitime destek olan kurumlardır.
Müzeler sergiledikleri ile birinci elden öğrenme olanakları sunarken, öğrenmeyi kişinin
isteğine bırakır.

Yorumlayıcı materyaller, handson etkinlikler ve etkileşimli teknolojiler

aracığıyla öğrenmeyi zenginleştirirken daha çok duyuşsal yönden bizi etkiler. Bu özelliği ile
essiz öğrenme yaşantıları sunan müzeler araştırma ve keşfetme yoluyla, öğrenciye özerklik
duygusu vererek onda öğrenme ihtiyacı uyandırır ve eğlenerek öğrenmesini sağlar (Lord,
2007).
Müzeler özellikle 1980’lerden sonra genel eğitimin bütünleyici ve birleştirici bir unsuru
olarak daha fazla hizmet etmiş ve özellikle okulların öğrenme amaçlı ziyaret ettikleri
kurumlar haline gelmişlerdir. Özellikle okulda öğrenilenleri destekleyen, genişleten ve
zenginleştiren müzelerde müze çalışanlarının öğretimle ilgili becerileri büyük önem
taşımaktadır. Müzelerin öncelikli amaçları elbette ki öğretim yapmak değildir ancak
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ziyaretçilerine daha nitelikli yaşantılar sunmak adına gerçekleştirildikleri etkinlikleri bazı
temel ilkelere dayalı olarak yapmak neredeyse bir zorunluluk olmuştur.
Müzelerde eğitim:


Objelerle doğrudan etkileşim kurma,



Bilgi edinme,



Düşünce ve duygularını ifade etme,



Hayal gücünü kullanma,



Müzenin bakış açısını görme ve anlama,



Kültürel değerleri ve yaşamı paylaşma,



Gerçeği arama,



Uygulamalar ve değerlendirmeler yapma olanağı sunar.

Müzeler yukarıda sıralanan özellikteki öğrenme yaşantılarını çeşitli programlar aracılığı ile
yapmaktadırlar. Çocuklara, ergenlere, yetişkinlere, ana-babalara, öğretmenlere, lisans
öğrencilerine, kurumlara, engelli bireylere, araştırmacılara, yüz yüze, online, okul sonrası
programlar aracığıyla ya da lisansüstü programlarla bu hizmeti sunmaktadırlar.
Öğretim, bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda yapılan ve bir programa dayanan
şeklidir. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü
olarak yapılan öğretme ve öğrenme faaliyetleridir. Öğretim programı ise; bir dersle ilgili
öğretme-öğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuzdur
(Özçelik, 2010). Başka bir deyişle, eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin karşı
karşıya geldikleri düzenli öğrenme yaşantılarının tümüdür (Bilen, 1989).
Müzelerde yapılacak öğretimin etkili, verimli ve ilgi çekici olabilmesi için bazı ilkelere
uyulması gerekmektedir. Bunlar;
Çocuk merkezli olmalı;
Öğretim çeşitli konuların aktarılmasından çok çocukların ilgileri ve gelişim ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Atölyelerde ya da müze genelinde gerçekleştirilen
etkinliklerde çocukların öğrenme ihtiyaçlarının merkeze alındığı, etkinliklerin yaş gruplarına
göre farklılaşması gereklidir.
Etkin öğrenmeyi teşvik etmeli;
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Müzelerde, öğrenme yaşantıları çocukları hem bilişsel hem de fiziksel olarak etkin katılıma
teşvik etmelidir. Böylece çocuklar/katılımcılar öğrenme kapasitelerini geliştirme olanağı
yakalayabilirler.
Etkinlik temelli olmalı;
Çocukların yaparak ve yasayarak öğrenmeleri teşvik edilmeli, hem fiziksel hem zihinsel etkin
oluş söz konusu olmalıdır. Bu nedenle müzelerde gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciyi
etkin kılacak etkinliklerle öğrenme yaşantıları zenginleştirilmelidir.
İşbirliğini teşvik etmeli;
Müzelerde farklı yaş grupları için tasarlanan etkinlikler hem bireysel hem de grup çalışması
gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu süreçte, birlikte çalışma yapmayı gerektiren
etkinlikler ile çocukların işbirliği yapmaları teşvik edilir.
Merakı canlı tutmalı;
Müzelerde yapılacak öğretim etkinlikleri sorgulamaya

dayalı olmalıdır. Öğrenme

yaşantılarının en önemli özelliği çocukların meraklarını besleyen sorularla dolu olmasıdır.
Müzenin sergiledikleri, tasarımları ve teknolojik altyapısı da ziyaretçilerin meraklarının canlı
tutulmasına destek olacaktır.
Tüm duyulara hitap etmeli;
Müzelerde yapılacak öğretim ziyaretçilerin tüm duyularını kullanmalarını gerektirmelidir.
Birincil kaynakların sergilendiği müzelerde tüm duyulara hitap eden öğrenme yaşantıları
sunmak etkili, verimli ve ilgili çekici bir öğretim için adete bir zorunluluktur.
Gelişimin tüm alanlarına duyarlı olmalı;
Müzelerde ziyaretçilerin sadece bilişsel gelişimlerine değil, bedensel, duygusal ve sosyal
gelişimlerine de duyarlı olmak gerekir. Bu hedefe ulaşmak için uygulanan etkinliklerde
gelişimin tüm alanlarını destekleyecek çalışmalar yapılmalıdır.
Üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini desteklemeli;
Müzelerde yapılan etkinlikler çocukların çıkarımda bulunma, yaratıcı ve eleştirel düşünme,
problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirir ve onları sorgulama
yapmaya teşvik etmelidir. Burada müze eğitimcisinin rolü çok önemlidir. Kendisinin ya da
ziyaretçilerden gelen sorulara hep birlikte cevap aranmalıdır. Böylece, çıkarımda bulunma,
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yorumlama, değerlendirme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma
ve analiz etme gibi üst düzey beceriler ise koşulabilecektir.
Ön öğrenmelerle ilişkili olmalı;
Müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerde; müze öncesi, müzede ve müze sonrası yapılacak
etkinlikler bir bütün olarak tasarlanmıştır. Böylece çocukların müzede gerçekleştirilecek
etkinlikler

için

hazır

olmaları,

okulda

öğrenilenlerle

müze

de

öğrenilecekleri

bütünleştirilmeleri ve öğrendiklerini müze sonrası etkinliklerle derinleştirmeleri hedeflenir.
Öğrenme bir anlam oluşturma sürecidir ve devam eden bir süreçtir. Bu nedenle daha önce
öğrendiklerimizle

müze öğrenilecekler ilişkilendirilmeli ve böylece ziyaretçilere anlamlı

öğrenme yaşantıları sunulmalıdır.
Etkileşimli olmalı;
Müzeler bilgilerin önceden belirlenmiş bir sıra ile sunulduğu ya da koleksiyonların sıra ile
izlendiği yerler olmaktan öte ziyaretçiyi öğrenme sürecinin etkin bir parçası haline
getirmelidir. Ortam olarak oldukça zengin olan müzelerde eğitim didaktik yapıdan kurtarılıp
çoklu etkileşimlere olanak tanıyacak şekilde tasarlanmalıdır.
Esnek olmalı;
Müzelerin eğitim olanakları farklı yaş gruplarına ve farklı beklentileri olan ziyaretçilere
kişilere yanıt verebilecek şekilde zengin ve esnek olmalıdır. Bu durum elbette ki müze
eğitimcisinin deneyimi ile ilişkilidir. Ancak planlanacak etkinlikler de bu farklılıklar dikkate
alınırsa ziyaretçilerin beklentilerine cevap verebilme olanağı da o denli artacaktır.
Hayal gücünü harekete geçirmeli;
Müzeler sahip oldukları gerçek nesneler ile, teknolojik altyapı ve sundukları fiziksel ve
sosyal ortam ile ziyaretçilerin hayal güçlerini harekete geçirebilecek essiz öğrenme
merkezleridir. Bu nedenle bu merkezlerde gerçekleştirilecek eğitimin açık uçlu, ziyaretçileri
düşünmeye ve hayal kurmaya iten öğrenme yaşantılarından oluşturulması gerekmektedir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI (Her bölüm için 5 soru)
1. Öğretim ve öğretim programı kavramlarını açıklayınız.
2. Müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerin okullarda gerçekleştirilen eğitimlerden farkları
nelerdir? Açıklayınız.
3. Müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmesi için
hangi özellikleri taşıması gerekmektedir? Açıklayınız.
4. Müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerin verimli, ilgi çekici ve etkili olabilmesi için esnek bir
program uygulanması neden önemlidir? Açıklayınız.
5. “Müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerin öğrenci merkezli olması gerekir” ilkesini örnek
vererek aciklayiniz.

3.2.MÜZEDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ
İlgili alan yazın incelendiğinde, yöntem, teknik ve strateji kavramlarının birbirinin yerine
kullanıldığı görülmektedir. Bu konuda çalışan bazı eğitimciler stratejilerin daha geniş bir
kavram olduğunu, yöntemlerin stratejilerin altında yer aldığını, tekniklerin ise küçük
uygulama biçimleri olduğunu belirtmektedirler.
Yöntem, hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da bir konuyu öğretmek için seçilen
düzenli yol olarak; teknik, öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi olarak
tanımlanmıştır. Çok sayıda kaynağa ulaşıldığında yöntem, teknik ve strateji kavramlarının
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ortak işlevinin öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek olduğu görülür. Öğretmen, öğretimi
planlarken belirlediği hedeflere uygun öğretim yöntemlerini, tekniklerini ve stratejilerini
seçer.

Bu yollardan bazıları öğretmen merkezli, bazıları öğrenci merkezlidir. Öğrenme

hedeflerinin alanı (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) ve düzeyi seçilecek stratejinin türünü
belirlemede kaynaklık eder.
Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler


Konunun Özelliği



Öğrenen grubun özelliği



Öğrenen grubun büyüklüğü



Öğretenin yönteme yatkınlığı



Ayrılan süre



Fiziksel olanaklar



Mali kaynaklar



Öğretim sonucunda öğrenende gerçekleştirilmek istenen davranışlar

Anlatım Yöntemi
Öğretmen olay, olgu ve ilkeleri sözel olarak verir. Öğrenciler öğretmenin sunduklarını not
alırlar. Tartışma ya da soru sorma düzeyinde bir katılım yoktur. Bilgilerin kısa sürede gruba
sunulması, açıklanması, öğrencilerin öğrenme isteklerinin yönlendirilmesi sağlanabilir. Bilgi
ve kavrama düzeyinin üzerindeki düzeyde hedefler söz konusu ise; bilgiler karmaşık ve
ayrıntılı ise; öğrenci katılımı gerekli ve önemli ise; öğrencilerin yetenek düzeyleri ortalamanın
altında ise sunu yoluyla verilen ders başarılı olamaz. Sunu (anlatım) yöntemi ile verilen
derslerde öğrenciler öğrenmeye etkin olarak katılamaz, pasif kalmaları istenir. Öğretmenin
öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol etme fırsatı yoktur.

Anlatım yöntemi kullanan öğretmen;
• Dersine iyi hazırlanır,
• Düzenli bir öğretim planı hazırlar,
• Bu planında sunu sürelerini sınırlar,
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• Konuyu öğrencilere ilginç gelecek şekilde sunar,
• Dili doğru kullanır,
• Esnek davranır,
• Başka yöntemlerden ve öğretim araçlarından yararlanır,
• Dersi özetler,
• Sürekli olarak öğrencileri gözlerse…
bu yöntemi etkili kullanmış olur.
Öğrencinin yaş ve gelişme düzeyine göre değişmekle birlikte, pek az kişinin yirmi dakikadan
daha uzun bir süre dikkatini toplayabildiği bilinmektedir. Bu nedenle öğretmenler, kısa süreli
sunuların arasına bir dizi sorular sormayı, dikkat çekici etkinlikler yapmayı, ilgi çekici
materyal kullanmayı planlamalıdır.
Anlatım Yönteminin Olumlu Yanları;
• Ders, öğretmenin ve öğrencinin alışageldiği geleneksel bir yapıya sahiptir.
• Öğretmen dersi istediği hızda düzenleyebilir.
• Sunum belli öğrenci gruplarına göre ayarlanabilir; yani kısaltıla-bilir, uzatılabilir, zorluk
düzeyi değiştirilebilir.
• Ders boyunca öğretmen, öğrencileri kontrolü altında tutabilir.
• Aynı zaman diliminde çok sayıda öğrenciye hizmet verilebildiği için ekonomiktir.
• İyi bir sunum öğrencilere derli toplu bilgiler sunar.
• İyi bir sunum yapan öğretmen öğrencilere güven verir.
• Öğrencilerin yeni bir konuyu, yeni bir materyali öğrenmelerinde etkilidir.
• Uygulanması kolaydır.
• Öğrencilerin dinleme ve not alma becerilerinin gelişmesinde etkilidir.
Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları;
• Öğrenci pasiftir.
• Öğrencileri tanıma olanağı vermez.
109

• Öğretmen coşkulu ve güdüleyici değilse öğrenci ilgisi kısa sürede dağılır.
• Dersin hızı bütün öğrencilerin gereksinimine yanıt vermeyebilir.
• Dönüt olmadığı için bazı öğrencilerin yanlış öğrenmeleri en¬gellenemez.
• Psikomotor hedeflerin gerçekleşmesi olası değildir.
• İşiterek öğrenmede zorluk çeken öğrenciler için uygun değildir.
Anlatım Yöntemi Hangi Durumlarda Çok Önemlidir?
• Yeni bir konuya giriş yaparken,
• Dersin bitiminde özetleme yaparken,
• Ders ya da konuya ilgi çekmek istendiğinde,
• Öğrenciler küçük grup ya da bireysel etkinliklere başlamadan önce ortak altyapı oluşturmak
için onlara temel bilgileri sunarken
Soru-Yanıt Yöntemi
Öğretmenin oluşturduğu soruları öğrencilere sorarak aldığı yanıtlar yoluyla öğretimi sürdürme
sürecidir soru yanıt yöntemi. Öğretmenler her sınıf düzeyinde öğrencilerine sorular sorar.
Araştırmalar, soru sormanın etkili öğretim stratejilerinin temeli olduğunu göstermektedir.
Öğretmen hangi öğretim stratejisini seçerse seçsin, kullandığı bu stratejiyi sorularla
desteklediği ya da öğrenci sorularına yer verdiği zaman başarıyla uygulamış olur. Sorular
öğretmen ile öğrenciler arasında üretken iletişim süreçleri oluşmasını sağlar ve öğrenmeyi
arttırır.
Öğretmenin düzenlediği soruların öğrencilere sorulması anlamına gelen bu yöntemde
öğretmenler; soruların düzeyini, türünü ve soru oluşturma yollarını çok iyi bilmelidirler.
Sorunun türünü ve düzeyini belirlemede;


Öğretimin hedefleri,



Hedeflerin düzeyi,



Öğrencinin ilgisi,



Öğretmenin öğrenciyi güdüleme düzeyi,



Öğretmenin öğrencilerini konuyla ilgili kaynaklara yönlendirmedeki becerisi,



Öğrencilerin hazırbulunuşluğu,
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Öğrencilerin iletişim becerisi kılavuzluk eder.

Bir derste öğretmen, hem düşük hem de yüksek düzeyli sorular sorar. Düşük düzeyli sorular,
temel bilgi ve kavramların gözden geçirilmesini sağlar. Yetenek düzeyi yeterince gelişmemiş
ya da anlama kapasitesi sınırlı olan öğrencilerin düşük düzeyli soruları yanıtlayarak
güdülendikleri ve etkileşime katılmaktan doyum sağladıkları bilinmektedir. Yüksek düzeyli
sorular ise öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesine ve ders konusu ile ilgili
nedenleri öğren¬mesine yardım eder.
Genelde iki tip soru vardır:
•Bunlardan birincisi tek doğru yanıtı ya da en doğru yanıtı olan sorular (Almanya’nın
başkentinin adı nedir?, 15 ile 8’in toplamı kaçtır? gibi).
• İkincisi pek çok doğru yanıtı olan açık uçlu sorulardır (Bu yazının başlığı ne olabilir?
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olamayışının nedenleri neler olabilir? gibi).
Sorunun öğrenciye sunulmasında üç basamak vardır. Bunlar:


Sorunun sorulması,



Ara verilmesi (bekleme süresinin kullanılması),



Öğrencilerden birine söz verilmesidir.

Öğretmen soru sorma tekniklerini bilmeli, sınıftaki deneyimlerinin sonuçlarından bir sonraki
planlamalarında yararlanma¬lıdır. Soru sorma ve sorulara verilen yanıtları değerlendirmede
öğretmenlere rehberlik edecek ilkeler:
1.Dersin başlarında düşük düzeyli sorular sorun, daha sonra yüksek düzeyli sorulara geçin.
2.Konu ile ilgili farklı düzeylerde sorular geliştirin.
3.Soruların öğretim hedefleri ile ilişkili olmasını sağlayın.
4.Çoğu zaman öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği sorular sorun.
5.Soru sorarken doğrudan ve açık anlatım kullanın; öğrencilerin anlayabileceği sözcükler
seçin.
6.Öğrencilerin bilgisi, deneyimi ve yetenekleri ile uyuşan sorular sorun.
7.Bir ya da iki anahtar noktada odaklaşan kısa sorular sorun.
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8.Farklı öğrenci yetenekleri ile uyuşan, değişik zorluk düzeylerin-de sorular sorun.
9.Bir defada bir soru sorun.
10.Soruları mantıklı bir sıra ile sorun.
11.Yanıt için süre verin.
12.Farklı bekleme süresi isteyen sorular sorun.
13.Soru sorun, bekleyin ve yanıtlaması için bir öğrenciye söz verin.
14.Tüm öğrencilere yanıt hakkı verin, öğrenci yanıtlarına değer verin.
15.Gerekmedikçe soruyu ve yanıtı tekrar etmeyin.
16.Soru sorarken ve yanıtları alırken tehditkâr olmayan bir görüntü verin.
17.Öğrencileri yüreklendirin.
18.Öğrencilerin verdikleri yanıtlar yetersiz ya da eksik ise destekleyici bilgiler verin.
Öğretmenin soru yanıt yöntemini etkili kullanmasının anahtar noktaları öğrenci yanıtlarını
etkili olarak dinlemesi, yanıta ilgi göstermesi ve öğrenci görüşlerini paylaşmaya istekli
olmasıdır. Sözel güdüleyicilerin yanı sıra baş sallama, gülme, onaylama gibi jest ve
mimiklerle öğrenciyle etkileşime geçmek önem taşımaktadır.
Tartışma Yöntemleri
Daha önce de söz edildiği gibi öğretim yöntemleri, teknikleri ve stratejileri birbirinden kesin
hatlarla ayrılamamaktadır. Grup çalışmaları ve tartışma yöntemlerinde bu iç içelik daha da
belirgindir. Örneğin grup çalışmaları bir yandan grup özelliği taşırken diğer yandan grupta
tartışmalar söz konusu olduğu için aynı zamanda tartışma yöntemleri başlığı altında da
düşünülebilir.
Grup çalışmaları ve tartışma yöntemlerini öğretmen ya da öğ¬renciler yönetebildiği gibi
lidersiz uygulanmaları da söz konusu olabi¬lir. Gerekiyorsa öğretmen baskın bir rol
üstlenebilir. Sınıf ortamı formal ya da informal olabilir. Ancak rahat bir ortam yaratılması
önemlidir.
Kurallarına uygun olarak kullanılan tartışma yöntemleri öğrencilerde eleştirel düşünme
becerisini geliştirebilir. Tartışma yöntemlerinin iyi uygulanması durumunda, orta ve daha alt
düzeyde yeteneğe sahip öğrenciler de öğrenme sürecine katılabilirler. Yöntemin iyi
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kullanılamaması durumunda, öğretmenin sorduğu düşük düzeyli sorulara öğrencilerin basit
yanıtlar vermesinden ya da öğretmen tarafından sunulan bilgilerin öğrenciler tarafından tekrar
edilmesinden öteye gidilemez. Bu da dersin sıkıcı bir duruma dönüşmesine neden olur ve
sonuçta öğrencilerin düşünmeleri sağlanamaz.
Tartışmalar hem bilişsel hem de duyuşsal hedefleri gerçekleş¬tirmeye yönelik olarak
kullanılabilir. Bilişsel hedeflere yönelik tartışmalar, öğrencilerin görüşleri incelemelerini ve
daha önceden öğretilenlerle ilişki kurmalarını sağlar. Duyuşsal hedeflere yönelik tartışmalar
ise, öğrencilerin görüşleri incelemelerini, diğer öğrencilerin görüşlerini değerlendirmelerini ve
iyi dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Hedef ne olursa olsun tartışmalar öğretmen
tarafından iyi planlanmalıdır ve dersten önce anahtar sorular oluşturulmalıdır.
İster bütün sınıfın katılacağı büyük grup tartışması ister 3-5 kişiden oluşan küçük gruplarda
tartışmalar yapılıyor olsun, yöntemin doğru uygulanmasından öğretmen sorumludur. Yöntem
uygulanmaya başlanmadan önce öğretmen, açık ve anlaşılır bir dille, gerekirse tahtaya
yazarak yöntemin kuralları ile ilgili yönergeyi sunmalı ve bütün öğrencilerin anladığından
emin olmalıdır. Yönerge vermeyi ve yönergeye uygun davranmayı öğrencilere öğretmen
öğretecektir. Öğretim yöntemini doğru ve etkili kullanamayan öğretmenin öğretmeyi
hedeflediği bilgi, beceri ve değerleri de öğretebildiği söylenemez.
Bütün Sınıfla Yapılan Tartışmalar: Büyük grup tartışması da denilen bütün sınıfın katılımını
gerektiren tartışma türü, öğretmenin çok bilgili olmasını ve üst düzey sınıf yönetimi
becerisine sahip olmasını gerektirir. Bütün sınıfla yapılan tartışmaları düzenlerken öğretmen,
tartışmayı açık bir şekilde odaklayabilmeli ve her noktayı dinlemeleri için öğrencileri teşvik
edebilmelidir. Büyük grup tartışmaları çoğunlukla öğretmen tarafından yönetilir. Öğretmen,
tartışma öncesinde hedeflere odaklanan hangi soruları soracağını, uygun yanıt alamazsa başka
ne soracağını farklı anlatımlarla anahtar sorular biçiminde planlamalıdır.
Küçük Grup Tartışmaları: Küçük grup tartışmalarında farklı gruplarda çok sayıda öğrenci yer
alır ve böylece yüksek öğrenci katılımı sağlanmış olur. Büyük grup tartışmasıyla
karşılaştırıldığında küçük grubun daha çok öğrenci katılımını sağladığı söylenebilir. Küçük
grup çalışması için uygun olan, üç ya da beş öğrenciyi içeren gruplardır. Küçük grup
tartışmaları, üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesinin yanı sıra iletişim becerilerinin,
liderlik yeteneğinin ve tartışma yeteneğinin de gelişmesini sağlar. Bu tür becerilerin
ge¬lişmesi bir kez uygulanan bir grup tartışması ile sağlanamaz. Bu tür yeterlikler uzun
dönemde ulaşılabilen hedeflerdir ve öğretmenin sü¬rekli olarak küçük grup tartışması
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uygulamaları yapmasını gerektirir. Küçük grup tartışmaları öğrencinin sınıf içi etkileşimine
fırsat tanıması açısından çok verimli bir yöntemdir.
Panel, Sempozyum, Forum, Çalışma Grubu ve Münazara
Panel: Bir başkan ve sayıları dört ile altı arasında değişen katılımcıların, bir konunun farklı
boyutlarını kendi aralarında tartıştığı, sınıfın diğer üyelerinin izlediği bir yöntemdir. Panelde,
çok da resmi olmayan bir ortam yaratılır ve tartışmaların ardından sınıftaki diğer ki¬şilere
soru sorma olanağı tanınır. Panelistler sınıftaki öğrencilerden se¬çilebileceği gibi, toplumda
konusunda uzmanlaşmış bazı kişilerden de yararlanılabilir. Panelist olma sorumluluğunu alan
öğrenci, tartışma konusu ile ilgili çalışmalar yaparak grup önüne çıkmalıdır. İzleyenlerin de
tartışmalara katılması sonucunda çok etkili öğrenmeler sağlanabilir.
Sempozyum: Sempozyum bir tartışma tekniği olmakla birlikte sınıf içinde uygulamaya çok da
uygun değildir. Panele çok benzer fakat bilgiler daha resmi bir ortamda sunulur. “Bir alanda
temel bilgi edinmek amacıyla söz konusu alanın uzmanlarından yararlanmayı kolaylaştırıcı
bir tekniktir” (Bilen, 1993, s. 79, Akt. Gözütok, 2007). Genel olarak iki ve daha fazla sayıda
konuşmacının yaptıkları çalışmayı grubun görüşlerine sunmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Konuşmacılar kendilerine ayrılan 15-20 dakikalık süre içinde oturarak ya da ayakta, bütün
konuşmacıların ve oturum başkanının yüzleri izleyenlere dönük olarak oturdukları masada ya
da sunucuların kullanmaları için ayrılmış sunuş masasında bildirilerini sunarlar. Sunuşlarını
okuyarak ya da yazılı materyale çok bağımlı kalmadan yaparlar. Sunuş sırasında PowerPoint
ya da tepegöz saydamı kullanmaları, sunuya görsel bir boyut da katacağı için izleyenlerin
dikkatini çeker ve dikkatin devamlılığını sağlar.
Forum: Genel anlamda konu ile ilgili olarak isteyen her katılımcının konuşması, görüşünü
açıklama fırsatı bulması demektir. Bir liderin yönetiminde belirlenen bir sorun ya da sorunun
çözümü konusunda çok sayıda fikrin bir büyük grup tartışması çerçevesinde tartışılmasıdır.
Çalışma Grubu: Panele benzer, fakat sunu yapılmadan önce ele alınan konuda grup tarafından
araştırma ve inceleme yapılır. Yapılan araştırmanın ve incele-menin bulguları ve sonuçları, bir
panel atmosferinde gruba sunulur. Sunu bitiminde tartışma yapılır.
Öğrencide sorumluluk alma ve yerine getirme yeterliliğinin yanı sıra;


Kendisinin ve grubun çalışmalarını planlama,



Planlarına uygun çalışma,



Kaynaklara ulaşma,
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Başkalarının görüşlerine saygılı olma,



Gruba liderlik etme ya da liderle çalışma,



Duygularını kontrol etme,



İşbirliği yapma, dayanışma,



Karar verme,



Sağlıklı iletişim kurma,



Başladığı bir çalışmayı tamamlama,



Yaptığı çalışmayı değerlendirme,



Yeni planlar oluşturma yeterlikleri de geliştirmeyi sağlayan grup çalışması
yöntemi doğru ve kurallarına uygun olarak uygulandığında ancak başarılı
sonuçlar verir.

Münazara: Bir konunun birbirine zıt iki yönünün iki ekibin üyeleri tarafından hazırlıklar
sonucu savunulmasını içeren resmi bir tartışma yöntemidir. Yaşamda daima zıtlıklar ve
çelişkiler içeren konular vardır. Aile planlamasında kürtajı bir yöntem olarak savunanlar
olduğu gibi tam tersini düşünenlerin de sayısı çoktur. Hayatta en önemli varlığın para
olduğunu savunanlar da, paranın hiç önemi olmadığını savunanlar da vardır. Bu örnekler
çoğaltılabilir. Bu tür çelişkili konuların öğretiminde öğretmen birçok yöntemi kullanabilir.
Beyin Fırtınası Tekniği
Yaratıcı düşünceler üretmek için kullanılır. Çok sayıda fikri bir grup insandan kısa sürede
elde etme olanağı sağlar. Öğrenenlerin bir konu ya da problemle ilgili yaratıcı fikirlerini
eleştirme olmadan açıkladıkları, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları ve yaratıcı
düşünme güçlerini geliştirdikleri görülmektedir. Beyin fırtınası uygularken:


Gruba fikir üretecekleri bir konu ya da problem verilir.



Gruptakilerden verilen soruyla ilgili ilk akıllarına gelen çözüm yollarını sırasıyla
söylemeleri, yazıcının söylenen tüm önerileri tahtaya yazması istenir. Bu sırada eleştiri
ya da tartışmalara izin verilmez.



Gruptakilerden mümkün olduğunca çok fikir üretmeleri istenir.



Tüm fikirler tek tek okunarak benzer fikirler birleştirilir. En iyi fikirler belirlenir.

Yöntemin dört temel unsuru vardır:


Değerlendirmenin sonraya bırakılması



Özgür bir ortam
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Nicelik



Fikirleri çaprazlama-geliştirme



Beyin fırtınası için gruptaki birey sayısının 6-12 arası olması en kabul gören sayıdır.

Yapılması gerekenler:


Serbest ve neşeli bir ortam yaratın.



Uçuk fikirlerin ifade edilmesine izin verin.



Değerlendirmenin zamanında başlamasını sağlayın.



Tüm düşünceleri numaralayın.



Fikir üretme tıkandığında sorunu yeniden tanımlayın.



Yöneten olarak eleştirel tutum takınmamaya özen gösterin.

Yapılmaması gerekenler:


Asla ses kayıt cihazı kullanmayın.



Kimseyle dalga geçmeyin.



Çalışmayı başkalarının izlemesine izin vermeyin.



Yeni fikirler üretilmediği durumlarda ısrarcı olmayın.

Beyin fırtınasının değerlendirilmesi; bu çalışmaya katılan herkesin katılımı ile ya da seçilecek
küçük bir grup tarafından yapılabilir. Beyin fırtınası özellikle öğrenenlerin problem çözme
becerilerini geliştirirken problemle ilgili hipotezler kurmalarına yardım eder. Öğrenenlerin
belli bir konuya ilişkin ön bilgilerini ortaya çıkarmak için de bu yöntemden yararlanılabilir.
Gösteri Yöntemi
Bu yöntem, öğretenin öğrenenlerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir
ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemleri içerir. Gösteride hem görsel, hem de işitsel iletişim
unsurları kullanılır. Bu yöntem özellikle beceri öğretimini gerektiren beslenme, tıp, sağlık,
spor, fen, müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır.
Yararlı Yönleri


Gösteri öğrenenlere olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenme
olanağı sağlar.
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Gösteri; kelimelerin yetersiz olduğu fikirler, ilkeler, hareketler ve kavramların
açıklanması için kullanılır.



Öğrenenlerin dikkatini çeker.



Yalnızca gösteri yapanın materyale gereksinimi vardır. Bu nedenle ekonomiktir.



Öğrenenin materyal ile bir işlem ya da beceriye başlamadan önce o işlemin ya da
yaşantının gösterisi tehlikeyi azaltır. Özellikle fen laboratuarında bu önemli bir
noktadır.



Yanlış yapa yapa öğrenmek için harcanacak zamanı azaltır.



İyi bir gösteri işlemin standartlarını ortaya koyar.



Özellikle beceri öğretiminde yararlıdır.



İnsan kaynaklarını kullanmada en mükemmel yöntemdir.

Sınırlı Yönleri


Göstericinin çok fazla hazırlık ve plan yapmasını gerektirir.



Yalnızca “göster-anlat” ilkesi uygulanıp, dönütler dikkate alınmazsa etkisiz olabilir.



Kalabalık gruplarda ya da çok küçük objelerle uygulanamaz.



Gösterinin görsel bölümü, işitsel bölümü ile tutarlı değilse öğrenenler karıştırabilir.



Gösteri anlama olmaksızın taklide de dayanabilir.



Zamanı fazla gerektirebilir.



Karmaşık bir gösteri öğrenende eksiklik duygusu yaratabilir.

Örnek Olay İncelemesi
Örnek olay incelemesi, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılma olasılığı bulunan sorun
niteliğindeki olaylara, öğrencilerin katılımı ile çözüm yolları bulma temeline dayanır.
Öğrencilerin konuyla ilgili olarak öğrendikleri bilgileri uygulamada kullanabilme yeterliliği
geliştirmelerini sağlar. Örnek olay incelemesi sonucunda öğrencilerde eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme becerileri gelişir. Örnek olay, öğretmen tarafından sınıfa
getirilebileceği gibi, öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler so¬nucunda da
düzenlenebilir. Bu yol izlendiğinde, bir yandan öğrencilerin çevrele¬rinde süregelen olaylara
karşı duyarlılıkları gelişirken diğer yandan öğrenciler aktif olarak sürece katıldığı için kalıcı
ve üst düzey öğrenmeler edinmiş olurlar.
Öğrencilerin belirledikleri ya da öğretmenin ulaştığı, dersin hedeflerine hizmet eden örnek
olay ya da olaylar, bütün sınıfın katı¬lımı ile incelenebileceği gibi; sınıf, küçük gruplara
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ayrılarak her gruba farklı ya da aynı örnek olay ya da olaylar, çalışma konusu olarak
veri¬lebilir. Bütün sınıf ya da küçük gruplar olarak çalışmaya başlamadan önce, olayın herkes
tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Olayın nedeni, nasıl olduğu, neden olduğu
durumlar ve sonuçları tartışılmalı, daha sonra alternatif çözüm önerileri üzerinde durulmalıdır.
Sınıf mevcudunun fazla olmadığı durumlarda bütün sınıfın katılımı ile yapılacak örnek olay
incelenmesinde;
1. Örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. Olay, öğrencilere çoğaltılmış materyal olarak
verilebileceği gibi, tepegöz ya da başka bir yansıtıcı ile öğrencilerin görebileceği şekilde
perdeye yansıtılır.
2. Öğrencilerin soruları varsa yanıtlanır. Olayın bütün öğrencilerce anlaşılması sağlanır.
3. Yönlendirici sorular sorulur. Alternatif çözümler üretilir.
4. Öğrencilerden alternatif çözümler üretmeleri istenir. Çözüm örnekleri üretme aşamasında
öğrencilere ikili üçlü gruplar halinde tartışma fırsatı verilebilir.
5. Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından yeniden yazılması
istenir. Olayın yeniden yazılmasında öğrenciler bireysel olarak çalışabileceği gibi, iki kişi
birlikte de çalışabilirler.

Öğrenci mevcudunun fazla olduğu durumlarda öğrenciler dört ya da beş kişilik gruplara
ayrılır. Daha sonra:
1. Her gruba aynı ya da farklı örnek olay yazılı olarak sunulur. Öğrenciler örnek olayı inceler.
Soruları varsa çalışmaya başlamadan olayı açıklayıcı yanıtlar verilir.
2. Yönlendirici sorular sorulur. Yönlendirici sorular örnek olay metninin altında yazılı olarak
da verilebilir.
3. Grupların çalışmaları sırasında öğrenci soruları yanıtlanır.
4. Grup olarak alternatif çözümler üretmeleri istenir.
5. Her grubun ürettiği çözüm yollarının grup sözcüsü tarafından bütün sınıfa sunulması
sağlanır.
6. Büyük grup tartışması yapılır. Tartışma sonunda önerilen çözüm yolları tahtaya yazılır.
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Örnek olay incelemesi yöntemini seçen öğretmen;


Yöntemi iyi planlamalı,



Tartışmaların dersin hedefleri çerçevesi dışına çıkmamasına,



Olayın sınıfta öğrenciler tarafından tartışılabilir özellikte olma-sına,



Öğrencilerin tartışma kurallarına uymalarına,



Sınıfta gürültülü bir ortam oluşturulmamasına,



Sorunu çözme yönünde öğrencilerin nasıl bir yol izlediklerine,



Birbirlerini etkileyip etkilemediklerini gözlemeye özen göstermelidir.

Örnek olay inceleme yöntemi uygulamasının ardından küçük sunular, soru yanıt, rol oynama,
konuşma halkası, görüş geliştirme vb. yöntemlerden biri ya da bir kısmı kullanılarak hedefler
yönünde davranışlar oluşturulabilir. Öğretmen, bir ders boyunca yalnızca bir yöntem ile
yetinmemeli, derslerine yöntem zenginliği katmalıdır.
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Belli bir konuyu görüşmek, bir problemi çözmek ya da bir konuda karara varmak gereken
toplantılarda, toplantıya katılanların genellikle daldan dala atladıkları, herkesin konuya farklı
bir açıdan yaklaştığı gözlenir. Bu da çok fazla zaman kaybına ve sonuçların ortaya
çıkmasında güçlüklere neden olur. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği düşünce ve önerilerin belirli
bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. “Şapkalar”
düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe rengin
simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırasıyla aktarılması beklenir. Katılımcılara
üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken aynı
şapkayı giymeleri yani konuya aynı şekilde yaklaşmaları istenir. Şapkaların renkleri aşağıda
verilen düşünme yaklaşımlarını simgelemektedir .
Beyaz Şapka: Net bilgiler (tarafsız şapka)
Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış veriler ortaya konur.
Hangi bilgilere sahibiz?
Hangi bilgiler eksik?
İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde edebiliriz?
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Kırmızı Şapka: Duygular (duygusal, kişisel şapka)
Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan hislerini söyleme şansı
verir.
Bu olay, durum, öneri, sorun vb. hakkında neler hissediyorum, önsezilerim, izlenimlerim ne?
Siyah Şapka: Tehlikeler (kötümser şapka, tedbir şapkası)
Konunun riskleri, gelecekte doğurabileceği problemler, eleştiriler ortaya çıkarılır. Bu önerinin
bize zararları neler olabilir?
Sarı Şapka: Avantajlar (iyimser şapka, yararlar şapkası)
O işin avantajları ortaya konulur. Getirileri göz önüne alınır. Bu olayın bize sağlayacağı
çıkarlar, yararlar neler olabilir?
Yeşil Şapka: Yaratıcılık (yenilikçi, üretken, alternatifler şapkası)
Konuyla ilgili alternatifler nelerdir: Yaratıcılık ön planda tutulur ve toplantıya katılanların
yaratıcı olmaları teşvik edilir. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması değil, orijinal, yeni,
üretken olmasıdır. Bu konudaki değişik önerilerimiz neler olabilir?
Mavi Şapka: Sonuçlar (serinkanlı, durum analizi, kontrol şapkası)
Düşünce sistematize edilir. Toplantının sonuçları ortaya çıkarılır ve özetlenir.
Ne oldu? (geçmiş)
Ne oluyor? (şimdi)
Sonra neler olmalı? (gelecek)
Katılımcılar şapkaları sırasıyla takarak düşünce ve önerilerini aktarırlar ve böylece toplantının
hedeflerine ulaşması beklenir.
İstasyon Yöntemi
İstasyon yönteminin amacı; bütün katılımcıların, yapılan bir işe katkı getirmelerini sağlayarak
işin daha nitelikli hale gelmesini sağlamaktır. Öğrenen merkezli bir yöntemdir. Her
katılımcının etkin katılımını gerekli kılar ve onlara seçenekler sunarak, aynı konunun farklı
boyutlarını görmelerini sağlar.
Yöntemin Uygulanışı:
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Katılımcılar ya da eğitimci çalışılacak bir konu belirler.



Konuya uygun olarak 3 farklı istasyon (çalışma grubu) oluşturulur.



Katılımcılar üç gruba ayrılır ve her katılımcı bir istasyonun üyesi olur.



Üyesi olunan istasyondaki görev birlikte yerine getirilmeye çalışılır.



Belirli

bir

süre

sonra

çalışılan

istasyon

değiştirilerek

diğer

istasyonlardan birine gidilir ve oradaki göreve devam edilir.


Her katılımcı üç istasyonda da çalışmalıdır.



Katılımcılar üç istasyonda da çalıştıktan sonra kendi gruplarına geri
döneler.



Yapılan eklemeler kısaca gözden geçirildikten sonra grup üyeleri
tarafından sunulur.

Yöntemin Faydaları:


Birlikte çalışma alışkanlığı kazanma,



Özel yetenekleri ortaya çıkarma,



Yaratıcılığı öne çıkarma,



Yapılan bir işe katkı getirme,



İletişim becerilerine katkı getirme,



Katılımı teşvik etme.

Konuşma Halkası Yöntemi
Bu yöntem görüş farklılıklarının görülmesine ve farklı görüşlere saygı gösterilmesine, sınıf
içinde güven ve saygı atmosferini geliştirmeye, öğrenciler arasındaki iletişimi ve empati
yeteneğini geliştirmeye ve yaratıcı düşünme becerisi geliştirmeye

yardımcı olan bir

yöntemdir.
Konuşma Halkası Yönteminin Aşamaları:
• Hedefe uygun olay, durum, resim, video ya da haber bulunur.
• Sınıfın oturma biçimi halka/çember olacak biçimde düzenlenir.
• Süreç boyunca uyulacak kurallar açıklanır.
• Konuşma sırasını belirtecek bir cisim (kalem, küçük kutu ya da bir top gibi) belirlenir
• Konuşmayı başlatacak olay, durum, resim, video ya da haber açıklanır, canlandırılır ya da
izlenir.
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• Olayın, durumun vb. anlaşıldığından emin olunduktan sonra daha önce belirlenmiş bir
konuşma nesnesi bir katılımcıya verilerek konuşma başlatılır.
• Sorular: “Sizce …… ne hissetmiştir? , Sizce …… ne düşünmüştür? , Buna benzer bir
durumda siz ne yapardınız?’ şeklinde olabilir.
• Her turda yalnızca bir sorunun cevabı aranır.
• Konuşma sırasını belirleyen cisim öğretmene geldiğinde öğretmen de cevabını belirtir ve
söylenenler özetlenerek konuşma halkası kapatılır.

Uygulanırken Uyulması Gereken Kurallar
•

Konuşma ve dinleme kurallarına uyulmalıdır.

•

Savunulan görüşler gerekçeleri ile açıklanmalıdır.

•

Her öğrenci eleştirilmeden düşüncelerini ifade eder.

•

Her turda öğrenciler yalnızca o soruya bir kez pas diyebilirler.

•

Konuşma ve dinleme kurallarına uyulmalıdır.

•

Savunulan görüşler gerekçeleri ile açıklanmalıdır.

•

Her öğrenci eleştirilmeden düşüncelerini ifade eder.

•

Her turda öğrenciler yalnızca o soruya bir kez pas diyebilirler.

•

Öğretmen de halkanın bir üyesi olmalıdır.

•

Konuşma sırasını belirleyen cisim en son öğretmene geldiğinde öğretmen kendi
yanıtını verir ve özetleyip halkayı kapatır.

Öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar
•

Bir halka oluşturarak öğrencilerin birbirlerinin yüzünü görmesini sağlamalıdır.

•

Belirtilen kurallara uygun davranışlar oluşturmalıdır.

•

Öğrencileri yanıt verme konusunda acele ettirmemelidir.

•

Çekinerek konuşan öğrenciyi yüreklendirmelidir.

•

Öğretmen sabırlı ve sakin olmalı, demokratik bir ortamı oluşturmalıdır.

•

Konunun dağılmamasına dikkat etmelidir.

Yöntemin yararları ve sınırlılıkları
•

Derse aktif katılımı sağlar.

•

Sınıf içinde öğrenciler arasındaki etkileşimi artırır.
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•

İletişim, empati ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir.

•

Grupla çalışma becerilerini geliştirir.

•

Mevcudu fazla olan sınıflarda uygulama zor olabilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI (Her bölüm için 5 soru)
1. Öğrenciyi etkin kılan yöntemlerin temel özellikleri nelerdir?
2. Görüş farklılıklarının görülmesi, farklı görüşlere saygı gösterilmesi, iletişim, empati ve
yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olan öğretim yöntem hangisidir? Bu
becerileri nasıl Geliştirdiğini örnek vererek açıklayınız.
3. Müzede istasyon yöntemini kullanacağınız bir etkinlik tasarlayınız.
4. Müzede konuşma halkası yöntemini kullanacağınız bir etkinlik tasarlayınız.
5. “Tarihi öyküleri kurgusal olarak yorumlama ile tarihsel bakış açısı ve anlayışların farkına
varır.” kazanımlarını yaratıcı drama yöntemi ile nasıl kazandırırsınız?
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*Bu ders notu Prof. Dr. F. Dilek GÖZÜTOK, Prof. Dr. Fatma BIKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Cem
BABADOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Berna ASLAN tarafından hazırlanan öğretim ilke ve
yöntemleri ders notundan özetlenerek oluşturulmuştur.

3.3. MÜZEDE ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE UYGULAMA
Öğretimin Planlanması
Planlama, en genel anlamıyla öğrenenlerin var olan koşullar içinde neyi nasıl öğreneceklerine
karar verme sürecidir. Diğer bir deyişle, yapıcı bir disiplini, zevkli bir sınıf içi atmosferi ve
gereksiz etkinliklerden uzak bir öğretimi sağlayan örgütlemedir (Bilen, 1993). Demirel
(1993;1999) ise, eğitimde planlamayı “öğretim etkinliklerinin en rasyonel ve düzenli şekilde
nasıl yürütüleceğinin önceden ortaya konması” olarak tanımlamaktadır. Öğretme- öğrenme
sürecinin etkili ve verimli olmasının en temel koşulunun iyi bir planlama yapmak olduğunu
unutmamak gerekir.
Bir öğretim planı Şekil 1’de verilen dört temel soruya cevap verecek nitelikte olmalıdır
(Bilen, 1993).

Buna göre, “ne?”

sorusu planlama

sürecinde

öğrenene

kazandırmak

istediğimiz

hedeflerimizin neler olacağının belirlenmesini işaret etmektedir. “Ne ile?” sorusuna karşılık
gelen cevap içeriktir. Belirdiğimiz hedeflere hangi bilgilerle ulaşmak istiyoruz?, bu içeriğin
düzenlenmesi ve kapsamının hedefler doğrultusunda belirlenmesini gerektirmektedir.
“Nasıl?” sorusu öğretme-öğrenme sürecinde kullanılacak yöntem, teknikler, öğrenme
etkinlikleri ile kullanılacak araç, gereç, materyallerin neler olacağı ile ilgilidir. Son olarak “ne
kadar?” sorusunun karşılığı ise, ulaşılmak istenen hedeflere belirlenen içerikle, seçilen
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yöntem, teknik ve uygulanan etkinliklerle ne kadar ulaşıldığının belirlenmesi anlamına gelen
değerlendirmedir. Bu öğeler ilerleyen bölümlerde daha kapsamlı olarak ele alınmıştır.
Öğretim planlanırken yukarıda verilen dört öğenin birbiriyle tutarlı olması etkili planlamanın
ön koşuludur. Buna göre, öğrenciye kazandırılmak istenen hedeflerin belirlenen içerikle
tutarlı olması, seçilen yöntem ve tekniklerin hedefler ve içerikle tutarlı olması ve son olarak
da yapılan değerlendirmenin hedef, içerik ve yöntemlerle tutarlı olması gerekmektedir.

Öğretme-Öğrenme Sürecinin Planlanmasında Ele Alınması Gereken Öğeler
Öğretme-öğrenme süreci planlanırken, başka bir deyişle öğrenme sürecine ilişkin kararlar
alınırken, eğiticinin vereceği kararları etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu
faktörlerden ilki öğrenenle ilgilidir. Buna ek olarak, dersin hedefleri, içeriği, öğrenmeye
ayrılan zaman, kullanılacak öğretme-öğrenme stratejileri, gerekli olacak değerlendirme
teknikleri ve ulaşılabilen kaynaklar (Reece & Walker, 1998) planlama sürecinde eğiticinin
vereceği kararları doğrudan etkilemektedir. Aşağıda planlama sürecinde dikkate alınması
gereken bu öğeler kısaca ele alınmıştır.
Öğrenenin Özellikleri
Öğretim süreci planlanırken öğrenenin gelişim özellikleri, ilgileri, ihtiyaçları, öğrenme stilleri,
ön bilgileri ve becerileri vb. dikkate alınmalıdır. Öğrenenin öğrenmeye hazır olup olmadığı ile
öğretme -öğrenme sürecine hangi düzeyden başlanacağına karar verirken öğrenenin/hedef
kitlenin özellikleri belirleyici olmaktadır. Bu bilgilerdeki doğruluk, sürecin verimliliğini
doğrudan etkileyecektir. Öğrenenin özelliklerini dikkate alarak yapılacak bir planlamada
farklı yöntem ve teknikler kullanılarak tüm hedef kitleye ulaşmak hedeflenirken, yapılacak
doğru uygulamalar ile öğrenme sürecine katılım daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, eğitici her
zaman öğrenilecek konu ve öğrenen özellikleri arasındaki etkileşime odaklanarak planlama
yapmalıdır (Orlich ve diğ., 1990).
Öğrenenin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamada bu bilgilerin kullanılması
öğretim uygulamalarının verimli, etkili ve ilgi çekici olmasını sağlayacaktır. Planlamanın bu
aşamasında öğretimi planlayan kişi aslında, gerçekleştirilecek yeni eğitime ihtiyaç duyulup
duyulmadığını belirlemektedir. İhtiyaç analizi, öğretilecek konu ile ilgili kazandırılmak
istenen özelliklerle, öğrencilerde var olan özellikler arasındaki fark olarak tanımlanmakta ve
öğretim de bu farkı gidermek üzere planlanmaktadır.
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Öğretim planlanırken üzerinde önemle durulması gereken bir faktör öğrenenin ön bilgileridir.
Bu noktada eğiticinin planlama sırasında kendisine bazı soruları sorması gerekmektedir.
“Öğrenenler hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak ön bilgi ve becerilere sahipler mi?”
“Eğitici bazı öğrenenlerde belirlediği bilgi ve beceri eksikliklerini tamamlamaları için onlara
yardımcı olacak mı?”
“Öğrenenler arasında ön bilgi ve beceriler açısında büyük farklılıklar var mı?”
“Ele alınacak bilgi ya da becerilere bazı öğrenenler hali hazırda sahipler mi?” (Smith &
Ragan, 1993).
Bu sorulara eğiticinin vereceği yanıtlar öğretim planını ve dolayısıyla öğretme-öğrenme
sürecini doğrudan etkileyecektir. Örneğin, eğitici ele alacağı konuyla ilgili hedef kitlenin çok
farklı düzeylerde olduğunu belirlemiş ise, öncelikle konuyla bağlantılı bazı temel bilgi ve
becerileri tekrar ele alabilir, daha sonra yeni planladığı konuya geçmeyi düşünebilir. Eğitici
hedef kitlesi hakkında ne kadar çok bilgiye sahipse, öğretimi o kadar etkili ve verimli
planlayacaktır. O halde eğitici hedef kitlesi hakkındaki bilgileri nasıl elde edecektir?
• Hedef kitle ile daha önce bir araya gelmiş kişilerle görüşerek,
• Hedef kitleye planlama için gerekli olan bilgileri içeren bir anket uygulayarak,
• Hedef kitleyi gözleyerek ya da onlarla bizzat görüşerek,
• Organizasyonun iş tanımı ve personel profilini inceleyerek,
• Hedef kitlenin bilişsel stratejilerini, ne tür öğretim yaklaşımını tercih ettikleriyle ilgili ölçme
aracı uygulayarak,
• Belli yaş gruplarında ve gelişim düzeylerindeki kişilerin ilgileri, fiziksel özellikleri ve sosyal
gelişimleri ile ilgili kitap ve makaleler okuyarak,
• Belli sosyoekonomik düzey, ırk ya da etnik kökendeki bireylerin ilgilerini ve
güdülenmelerini konu alan kitap ya da makaleler okuyarak, öğrenciler hakkında bilgiler
edinilebilir (Smith & Ragan, 1993).
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Öğrenenler hakkında edinilen bilgiler ışığında, artık öğretme-öğrenme sürecinde nelerin nasıl
yapılacağına karar verilebilir. Öğretme- öğrenme sürecinde hedef kitlenin özelliklerine göre
yapılabilecek pek çok düzenleme vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
•

İçeriğin sunum hızı

•

Yapılacak uygulama sayısı

•

Öğrenenleri öğretimle ilgilenmelerini sağlamak üzere neler söyleneceği

•

Dikkati toplamak için gerekli olan teknikler ve bunları kullanılma sıklığı

•

Örnek ve uygulamaların yapısı

•

İçeriğin yapısı ve düzenlenişi

•

Somutluk/soyutluk düzeyi

•

Öğrenenleri gruplama

•

Öğretim için gerekli olacak araç gereç

•

Tepki türü (yazılı, sözlü vb.)

•

Örnek ve uygulamaların sayısı ve güçlük düzeyleri

•

Uygulamaların ardından verilecek geribildirim türü

•

Öğreneni kontrol düzeyi

•

Kullanılan kelimeler ve terminoloji

•

Pekiştireç türü ve miktarı

•

Öğretim için ayrılacak zamandır (Smith & Ragan,1993)

Yukarıda sıralanan bu belirlemelere, öğretme-öğrenme sürecinde kullanılacak materyal,
etkinlik, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme-değerlendirmede kullanılacak tekniklerin
seçimini de eklemek gerekmektedir.
Hedefler
Planlama sürecinde ele alınması gereken bir başka öğe hedeflerdir. Hedefler öğretmeöğrenme sürecinde öğrencilerin başarmaları gereken ürünler olarak tanımlanabilir (Orlich ve
diğ.,1990; Shearman, 2000). Başka bir deyişle, öğretme öğrenme süreci sonucunda öğrenenin
neleri yapabileceğini belirten ifadelerdir. Eğitim hedefleri bir taraftan planlamaya yön
verirken, yani öğretimin nasıl düzenleneceği konusunda bir çerçeve sunarken (Borich, 1996),
diğer taraftan hedef kitlenin öğrenme isteğini arttırma ve konunun önemini kavramalarına da
olanak tanımaktadır.
Eğitimde hedefler bir dersin, bir ünitenin ya da bir konunun hedefleri olabileceği gibi bir
kurumun hedefleri şeklinde de yazılabilir. Dolayısıyla hedeflerin ifadelendirilmesinde hangi
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düzey için yazılacağına dikkat etmek gerekir. Bir kurumun amaçları bir dersin amaçlarına
göre daha kapsayıcı ve genel olacaktır.
Krathwohl ve Payne 1971’de hedefleri 3 kategoride ele almıştır. Bunlar, genel (global
objectives), eğitimsel (educational objectives) ve öğretimsel (instructional objectives)
hedeflerdir (Akt. Anderson ve diğ., 2001).Genel hedefler, başarmak için çok zaman ve
öğretim gerektiren karmaşık ve çok boyutlu öğrenme çıktılarıdır. Daha geniş olarak belirtilir
ve içinde çok sayıda daha özel hedefler bulunur. Genel hedeflerin işlevi gelecek için bir
vizyon ve politikacılara, program geliştirme uzmanlarına, öğretmenlere ve genel olarak tüm
halka bir slogan oluşturmaktır. Örneğin; Öğrenciler akıllarını iyi şekilde kullanmayı
öğrenecek, böylece sorumlu vatandaş ve ulusal ekonomi için verimli bir işgücü olarak
hazırlanacaklardır (Anderson ve diğ., 2001).
Eğitimsel hedefler öğrenci davranışlarını (okumak, yorumlamak, farkını ayırt etmek vb.) ve
bazı içerik konusunu (müzikal puanlar, farklı tür sosyal veriler, olgular ve hipotezler vb.)
başarılması gereken davranış olarak tanımlar. Örneğin; olguların hipotezden farkını ayırma
becerisi (Anderson ve diğ., 2001)
Öğretimsel hedefler ise daha az genel olup, öğretime odaklı ve ölçme için sınırlayıcı ve belirli
bir içerik alanında öğrenmenin gün gün ayrılmasını amaçlar. Öğretimsel hedefler, bir dersi
hazırlamaya yardımcı olan, günlük etkinlikleri, deneyimleri ve alıştırmaları planlamada
kullanılabilen hedef türüdür. Örneğin; öğrenciler iki basamaklı sayıları toplamayı öğrenir
(Anderson ve diğ., 2001).
Tablo1. Genel, eğitimsel ve öğretimsel hedeflerin birbiri ile ilişkisi

Eğitici planlama yaparken hedeflerin teknik olarak hangi özellikleri taşıması gerektiğini ve
yazım kurallarını bilmeli, bu hedeflerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olup
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olmadığına karar verebilmelidir. Hedeflerin yazımı ve bunların hangi isimle anılması
gerektiği konusunda alan yazında bir anlaşma söz konusu değildir. Ancak, bugün hedef ve
hedef davranış terimleri gerek yurt dışında gerekse ülkemizde resmi program geliştirme
çalışmalarında artık kullanılmamaktadır. Türkiye’de yapılan program değişiminde hedef ve
hedef davranış ifadelerinden vazgeçildiği, bunun yerine kazanım ifadesinin kullanıldığı
görülmektedir. Kazanım ifadesi yukarıda verilen sınıflama dikkate alındığında öğretimsel
hedeflere karşılık gelmektedir.
Hedeflerin yazımının ardından öğrenme türünün belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenme türüne
ilişkin alan yazında birçok bilim adamının yaptığı farklı sınıflamalara rastlamak mümkündür.
Bloom’un bilişsel alana özgü sınıflaması bunlardan bir tanesidir. Bloom, öğrenme ürünlerini;
bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak sınıflandırırken, Merill
öğrenme ürünlerini, olgular, kavramlar, kurallar ve ilkeler olarak belirlemiştir. Öğrenme
ürünlerine ilişkin bir diğer sınıflama ise Gagne tarafından yapılmıştır. Buna göre öğrenme
ürünleri, sözel bilgi, zihinsel beceriler, öğrenme stratejileri, tutumlar ve devinişsel
(psikomotor) becerilerdir (Smith & Ragan, 1993). Sözel bilgi hedefleri daha çok bilginin,
hatırlanması, açıklanması ya da olguların, listelerin, isimlerin sırlanmasını gerektirmektedir.
Zihinsel beceriler, sözel bilgi gibi sadece bilginin hatırlanması değil, bilginin farklı örneklere
uygulanmasını gerektirmektedir. Öğrenme stratejileri ise, öğrenenin kendi öğrenmesini
yönetmede kullanılmaktadır. Yani, nasıl öğrenileceğini öğrenme ile ilgilidir. Tutumlar, kişinin
belli şekillerde davranmasına neden olan zihinsel durumlardır. Bir şeyden hoşlanma ya da
hoşlanmama durumu olarak da ele alınmaktadır. Tutumlar öğrencinin yaptığı seçimleri
doğrudan etkilemektedir. Devinişsel (Psikomotor) beceriler ise, öğrenilmiş becerilerin
kodlandığı alandır. Kişi, kaslarını ve vücut organlarının tamamını ya da bir kısmını kullanarak
bazı davranışlar ortaya koyar (Sönmez, 1999).
Bu sınıflamalara farklı pek çok farklı sınıflama eklenebilir. Ancak burada Haladyna (1997) ile
Bloom’un arkadaşları tarafından gözden geçirilen yeni bilişsel alan sınıflaması (Anderson,
2001), Bloom, Krathwohl ve Masia’nın duyuşsal alan sınıflaması ve Harrow tarafından
yapılan psikomotor alan sınıflaması verilmiştir. Bu sınıflamaların alan yazında diğerlerine
göre yaygın olarak kabul gördüğü ve çok kapsamlı çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir.
Aşağıda bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarla ilgili yapılan sınıflamalara ve bu
sınıflamalara ait kazanım örneklerine verilmiştir.
a) Bilişsel öğrenmelerin kapsamı
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Bilginin öğrenilmesi ve işlenmesi ile ilgili alandır. Bloom’un yeniden gözden geçirilen
bilişsel alan sınıflaması iki boyutlu olarak geliştirilmiştir (Anderson, 2001). Birinci boyutta
bilgi türü ikinci boyutta ise bilişsel süreç sınıflanmıştır. Bu sınıflamada tıpkı daha önceki
yapılan sınıflamada olduğu gibi basitten karmaşığa bir sıralama söz konusudur. Ayrıca, yeni
düzenlemede davranış yerine bilişsel süreç, içerik yerine de bilgi getirilmiştir. Aşağıda ilk
olarak bilişsel süreç boyutunun basamakları ve örnekleri verilmiştir (Anderson, 2001).
Tablo 2. Bilişsel süreçler ve örnekleri
Süreç

Bilişsel süreçler ve örnekler

1. Hatırlama

İlgili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme

1.1 Tanıma

Amerikan tarihinin önemli olaylarının tarihlerini tanır.
Amerikan tarihinin önemli olaylarını hatırlar.

1.2 Geri getirme
2. Anlama

Yazılı, sözlü ya da grafik olarak verilen öğretimsel mesajlardan anlam
oluşturma

2.1 Yorumlama
2.2 Örneklendirme

Önemli konuşmaları ve dokümanları yorumlar.
Çeşitli artistik resim stillerine örnekler verir.
Gözlenen ya da tanımlanan zihinsel bozuklukları sınıflandırır.

2.3 Sınıflama

Videoda gösterilen olayların kısa bir özetini yazar.

2.4 Özetleme

Bir yabancı dili öğrenirken, verilen örnekten gramer kuralını çıkarır.

2.5 Çıkarım
yapma

Tarihi olaylarla günümüz durumlarını karşılaştırır.
18. yy’da Fransa’da yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklar.

2.6 Karşılaştırma
2.7 Açıklama
3. Uygulama
3.1 Yapma

Verilen bir durumda kuralı kullanma ya da uygulama
Her ikisi de çok basamaklı olan tam sayıları böler.
Hangi durumun Newton’un ikinci yasasına uygun olduğunu

3.2 Yerine getirme
4. Analiz

belirler.
Bir materyali onu oluşturan parçalarına ayırma ve bu parçaların
birbirleri ile, bütün yapı ya da amaçla olan ilişkisini belirleme

4.1 Farklılaştırma

Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayıları birbirinden ayırır.
Belirli bir tarihsel açıklamanın karşısında ya da onun yanında olduğunu
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4.2 Organize etme

gösterecek kanıtlar oluşturur.
Yazarın denemesinde ele aldığı görüşü onun politik bakış açısına göre

4.3 Atfetme

belirler.

5. Değerlendirme
5.1 Kontrol etme

Kriter ya da standartlara göre yargılama
Bilim adamının sonuçlarını gözlemlenen veriden çıkarıp çıkarmadığını
belirler.

5.2 Kritik etme

İki yöntemden hangisinin verilen bir problemi çözmek için en iyi yol
olduğu yargılar.
Elemanları tutarlı ya da işlevsel bir bütün haline getirme, elemanları

6. Yaratma

yeni bir örüntü ya da yapı oluşturacak şekilde bir araya getirme
Gözlediği bir olayın nedenini açıklayacak bir hipotez oluşturur.

6.1 Türetme

Verilen bir tarihi konu ile ilgili bir araştırma planlar.
6.2 Planlama

Belirli bir amaç için belirli bir türe uygun doğal yaşam ortamı oluşturur.

6.3 Ürün
oluşturma

Süreç Bilişsel süreçler ve örnekler
1.Hatırlama

İlgili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme

1.1Tanıma
1.2Geri getirme

Amerikan tarihinin önemli olaylarının tarihlerini tanır.

Amerikan tarihinin önemli olaylarını hatırlar.
2.Anlama

Yazılı, sözlü ya da grafik olarak verilen öğretimsel mesajlardan anlam

oluşturma
2.1.Yorumlama
2.2.Örneklendirme
2.3.Sınıflama
2.4.Özetleme
2.5.Çıkarım yapma
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2.6.Karşılaştırma
2.7.Açıklama Önemli konuşmaları ve dokümanları yorumlar.

Çeşitli artistik resim stillerine örnekler verir.
Gözlenen ya da tanımlanan zihinsel bozuklukları sınıflandırır.
Videoda gösterilen olayların kısa bir özetini yazar.
Bir yabancı dili öğrenirken, verilen örnekten gramer kuralını çıkarır.
Tarihi olaylarla günümüz durumlarını karşılaştırır.
18. yy’da Fransa’da yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklar.
3.Uygulama Verilen bir durumda kuralı kullanma ya da uygulama
3.1.Yapma
3.2.Yerine getirme.Her ikisi de çok basamaklı olan tam sayıları böler.
Hangi durumun Newton’un ikinci yasasına uygun olduğunu belirler.
4.Analiz

Bir materyali onu oluşturan parçalarına ayırma ve bu parçaların birbirleri ile,

bütün yapı ya da amaçla olan ilişkisini belirleme
4.1.Farklılaştırma
4.2.Organize etme
4.3.Atfetme

Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayıları birbirinden ayırır.

Belirli bir tarihsel açıklamanın karşısında ya da onun yanında olduğunu gösterecek kanıtlar
oluşturur.
Yazarın denemesinde ele aldığı görüşü onun politik bakış açısına göre belirler.
5.Değerlendirme

Kriter ya da standartlara göre yargılama

5.1.Kontrol etme
5.2.Kritik etme

Bilim adamının sonuçlarını gözlemlenen veriden çıkarıp çıkarmadığını

belirler.
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İki yöntemden hangisinin verilen bir problemi çözmek için en iyi yol olduğu yargılar.
6.Yaratma Elemanları tutarlı ya da işlevsel bir bütün haline getirme, elemanları yeni bir
örüntü ya da yapı oluşturacak şekilde bir araya getirme
6.1.Türetme
6.2.Planlama
6.3.Ürün oluşturma

Gözlediği bir olayın nedenini açıklayacak bir hipotez oluşturur.

Verilen bir tarihi konu ile ilgili bir araştırma planlar.
Belirli bir amaç için belirli bir türe uygun doğal yaşam ortamı oluşturur.
Yeni sınıflama incelendiğinde önceki sınıflamadan bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Bilgi
ve kavrama basamaklarının isimleri bilişsel süreç tanımlamasına uygun olarak hatırlama ve
anlama olarak değişmiştir. Sentez basamağı kaldırılmış ve orijinal sınıflamada son basamak
olan değerlendirme beşinci basamağa, son basamak olarak da yaratma basamağına yer
verilmiştir.
Aşağıda ise, taksonominin en çok değişen bölümü olan bilgiye ait sınıflama yer almaktadır.
Bu sınıflamada, içerik yani bir disipline ait bilgiler tanımlaması yerine, bilgi tanımlamasının
esas alındığı görülmektedir. Buna göre, yeni sınıflamada en yeni eklenen alanın meta bilişsel
alan olduğu söylenebilir.
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Tablo 3. Bilgi boyutu ve örnekler
Örnekler

Bilgi boyutu
Ana ve Alt
Türler

Öğreneni bir disiplinle tanıştırmak ya da bir problemi çözmek için
öğrenenin bilmesi gereken temel öğeler
Aa. Terimler bilgisi
Teknik terimler, müzikal semboller
Ab. Özel detaylar ve Önemli doğal kaynaklar, güvenilir bilgi kaynakları
öğeler bilgisi
B.
Kavramsal Daha geniş bir yapı içinde birlikte işlev görmeyi sağlayan temel
bilgi
öğeler arasında ilişkiler
Ba. Sınıflamalar ve Jeolojik zaman periyotları, iş mülkiyeti türleri
kategoriler bilgisi
Bb.
İlkeler
ve Pisagor teoremi, arz ve talep kanunu
genellemeler bilgisi
Bc. Teori, modeller ve Evrim teorisi, meclis yapısı
yapıların bilgisi
C. İşlemsel bilgi
Bir şeyi nasıl yapıldığı, sorgulama yöntemleri, beceri, teknik,
işlem yolu ve yöntemlerin kullanım ölçütleri
Ca.
Alana
özgü Sulu boya ile boyamada kullanılan beceriler, tam sayıların
becerilerin ve işlemsel bölünmesinde kullanılan işlem yolu
bilgilerin bilgisi
Cb. Alana özgü teknik Görüşme teknikleri, bilimsel yöntem
ve yöntemlerin bilgisi
Cc. Uygun kuralların Newton’un 2. yasasının kurallarını ne zaman uygulamak
kullanılıp
gerektiğini belirlemede kullanılan ölçütler, iş harcamalarını tahmin
kullanmadığını
etmek için kullanılan özel bir yöntemin uygunluğunu yargılamada
belirlemek için ölçütler kullanılan ölçütler
bilgisi
D. Meta bilişsel bilgi
Genel olarak biliş bilgisi, farkındalık ve kişinin kendi bilişine
ilişkin bilgisi
Da. Stratejik bilgi
Ders kitabında verilen konu alanın yapısını anlamanın yolu olarak
Db. Uygun yapısal ve ana hatları belirleme bilgisi, buluşsal yöntemleri kullanma bilgisi
durumsal bilgileri de Belirli öğretmenlerin kullandığı test türlerine ait bilgi, farklı
içeren bilişsel görevlere görevlerin bilişsel gereklerine ilişkin bilgi
ilişkin bilgi
Bireysel güçsüzlüklerini belirten bir deneme yazısı yazma yanında
Dc. Kendine ait bilgi
güçlü olan yönlerini ele alındığı deneme yazısını kritik etme bilgisi,
kendi bilgi düzeyinin farkında olma
A. Olgusal bilgi
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Bilgi boyutu
Ana ve Alt Türler

Örnekler

A. Olgusal bilgi

Öğreneni bir disiplinle tanıştırmak ya da bir problemi çözmek için

öğrenenin bilmesi gereken temel öğeler
Aa. Terimler bilgisi
Ab. Özel detaylar ve öğeler bilgisi
Teknik terimler, müzikal semboller
Önemli doğal kaynaklar, güvenilir bilgi kaynakları
B. Kavramsal bilgi Daha geniş bir yapı içinde birlikte işlev görmeyi sağlayan temel öğeler
arasında ilişkiler
Ba. Sınıflamalar ve kategoriler bilgisi
Bb. İlkeler ve genellemeler bilgisi
Bc. Teori, modeller ve yapıların bilgisi

Jeolojik zaman periyotları, iş mülkiyeti türleri

Pisagor teoremi, arz ve talep kanunu
Evrim teorisi, meclis yapısı
C. İşlemsel bilgi

Bir şeyi nasıl yapıldığı, sorgulama yöntemleri, beceri, teknik, işlem

yolu ve yöntemlerin kullanım ölçütleri
Ca. Alana özgü becerilerin ve işlemsel bilgilerin bilgisi
Cb. Alana özgü teknik ve yöntemlerin bilgisi
Cc. Uygun kuralların kullanılıp kullanmadığını belirlemek için ölçütler bilgisi.Sulu boya ile
boyamada kullanılan beceriler, tam sayıların bölünmesinde kullanılan işlem yolu

Görüşme teknikleri, bilimsel yöntem
Newton’un 2. yasasının kurallarını ne zaman uygulamak gerektiğini belirlemede kullanılan
ölçütler,

iş harcamalarını tahmin etmek için kullanılan özel bir yöntemin uygunluğunu

yargılamada kullanılan ölçütler
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D. Meta bilişsel bilgi Genel olarak biliş bilgisi, farkındalık ve kişinin kendi bilişine ilişkin
bilgisi
Da. Stratejik bilgi
Db. Uygun yapısal ve durumsal bilgileri de içeren bilişsel görevlere ilişkin bilgi
Dc. Kendine ait bilgi Ders kitabında verilen konu alanın yapısını anlamanın yolu olarak ana
hatları belirleme bilgisi, buluşsal yöntemleri kullanma bilgisi
Belirli öğretmenlerin kullandığı test türlerine ait bilgi, farklı görevlerin bilişsel gereklerine
ilişkin bilgi
Bireysel güçsüzlüklerini belirten bir deneme yazısı yazma yanında güçlü olan yönlerini ele
alındığı deneme yazısını kritik etme bilgisi, kendi bilgi düzeyinin farkında olma
Bir örnek üzerinde bir öğretimsel hedefin/ kazanımın bilişsel süreç ve bilgi türünü
belirleyelim.
Örnek: Öğrenciler, problem çözerken elektrik ve manyetizma kanunlarını ( Lenz ve Ohm
gibi) kullanır.
Burada kazanım ifadesinin bir isim kısmı bir de fiil kısmı bulunmaktadır. İfadenin fiili bilişsel
süreç boyutuna, isim de bilgi boyutuna karşılık gelmektedir. Bu örnekte fiil “kullanmak”tır.
İsim ise “elektrik ve manyetizma kanunları” dır. Burada fiil aşağıdaki tabloda verilen altı
bilişsel süreçten birine aittir. İsim olarak belirlenen kısım ise verilen dört bilgi kategorisinden
birine aittir. Kullanmak fiili verilen bir durumda kuralı kullanma olarak görüldüğü için bilişsel
süreç boyutu uygulamaya karşılık gelmektedir.

İsim kısmında kanunlar ilke ve

genellemelerden oluşurken, bu da kavramsal bilgiye karşılık gelmektedir. O halde bu kazanım
aşağıdaki tabloda B3 hücresine düşmektedir. Burada öğrenme sorusunun cevabını verirsek,
öğrencilerden kavramsal bilgiyi uygulamasını öğrenmesini istediğimiz net olarak görülebilir.
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Tablo 4. Bilişsel Alana Ait Sınıflama Tablosu
Bilişsel süreç boyutu

Bilgi
boyutu

1.Hatırlam

2.Anlam

3.Uygulam

4.Anali

5.Değerlendirm

6.Yaratm

a

a

a

z

e

a

A.Olgusal
bilgi
B.Kavramsa

X

l bilgi
C.İşlemsel
bilgi
D.Meta
bilişsel bilgi

Bilgi boyutu Bilişsel süreç boyutu
1.Hatırlama

2.Anlama

3.Uygulama 4.Analiz

5.Değerlendirme

6.Yaratma
A.Olgusal bilgi
B.Kavramsal bilgi

X

C.İşlemsel bilgi
D.Meta bilişsel bilgi
Bir de şu örnekleri inceleyelim;
- sosyal problemleri çözmek için önerilen çözümü kritik eder.
- çeşitli oyunlar için tasarım oluşturur.
Bu iki örnekte bilişsel süreçler çok nettir. Birinci örnek kritik etme bilişsel süreç olarak
değerlendirme kategorisinde yer alır. Ancak, bilgi türü kategorisi açık değildir. Bilgi türünü
daha açık hale getirmek için çeşitli eklemeler yapılmalıdır. Örneğin, birinci kazanıma
“değerlendirme ölçütlerini kullanarak” ekleyelim. İkinci örneğe de “tasarım ilkelerini
kullanarak” ekleyelim.
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-sosyal problemleri çözmek için önerilen çözümü değerlendirme ölçütlerini kullanarak kritik
eder.
-çeşitli oyunlar için tasarım ilkelerini kullanarak bir plan oluşturur.
Şimdi her iki örneğin tablodaki yerini daha kolay tespit edebiliriz. Buna göre birinci örnek
değerlendirme, ikinci örnek yaratma bilişsel sürecine aittir. Ayrıca her iki örnek bilgi
kategorisinde işlemsel bilgiye karşılık gelmektedir. Buna göre birinci örnek tabloda C4, ikinci
örnek C6 hücresinde yer almaktadır.
Bu iki boyutlu yapının hedefler, etkinlikler ve değerlendirme tutarlılığını sağlamak için uygun
bir yapı olduğu belirtilmektedir. Bu yeni sınıflamada vurgu, arzulanan bilişsel çıktıların
öğrenci odaklı, öğrenme temelli, açık ve ölçülebilir ifadeler olması yönündedir.
b) Duyuşsal öğrenmelerin kapsamı
Duyuşsal öğrenmeler inançlar, tutumlar ve değerlerle ilgilidir. Doğası gereği daha uzun
sürede gelişebilen özelliklerdir. Krathwohl, Bloom ve Masia’nın bu alanla ilgili olarak beş
kategori belirlediği görülmektedir.
Tablo 5. Duyuşsal alan sınıflaması ve örnekler
Göstergeler

Basamaklar

Amaç İfadeleri

Alma (Öğrencinin Dikkatle dinler, öğrenmenin Sorar,
seçer,
dikkatini toplama öneminin farkında olduğunu tanımlar,
izler,
gösterir, sınıf etkinliklerine yerleştirir, kullanır
ve bunu yönetme)
katılmaya isteklidir.
vb.

Örnekler
Öğrenci
olup

sınıfta
bitenlerin

farkında olduğunu
gösterir.

Tepkide Bulunma Verilen ödevleri yapar, sınıf Cevaplar, yardım Öğrenci soruları
tartışmalarına katılır, görev eder, saygı duyar, istekle cevaplar.
(Aktif katılım)
almaya isteklidir, konulara tartışır,
sunar,
ilgi
duyar,
başkalarına yapar,
gösterir,
yardım etmekten hoşlanır.
Değer Verme
(Belirli nesne ya da
davranışa değer ya

söyler, yazar vb.

Demokratik süreçlere inanç Tamamlar,
gösterir, başkalarının iyiliği betimler,
ile

tartışma

takip sürecinde konu ile
gösterir, eder, şekillendirir, ilgili güçlü fikirler
çözme tutumu

ilgilendiğini

problem

Öğrenci
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da anlam yükleme)

davet eder, katılır, ileri sürer.

sergiler.

paylaşır,

çalışır,

okur vb.
Örgütleme (Farklı

Demokrasilerde özgürlük ve

Düzenler,

Öğrenci

sınıfta

değerleri bir araya sorumluluk arasında denge birleştirir,
sunulan durum ya
getirme,
bunlar olması gerektiğini fark eder, karşılaştırır,
da
tartışmayı
kendi
davranışının
arasında çatışmayı
tanımlar, açıklar, eleştirir.
sorumluluğunu
kabul
eder,
çözme, bir değer
sıralar,
hazırlar,
sistemi yaratmaya güçlü ve zayıf yönlerini bilir ilişkilendirir,
ve kabul eder, ilgileri, sentezler vb.
başlama)
yetenekleri, inançlarıyla bir
yaşam planı oluşturur.
Haline Bağımsız çalışabilir, grup Davranır, ayrıştırır,
etkinliklerinde
işbirliği gösterir,
Getirme
etkiler,
yapabilir, öz disiplini vardır. dinler,
değiştirir,
(Birey bir yaşam
yapar,
uygular,
biçimine
sahip
soru sorar, çözer,
olmak
için
Kişilik

Öğrencinin

her

zamanki
hareketleri yaşam
felsefesiyle
tutarlılık gösterir.

kullanır vb.

davranışlarını
kontrol eden bir
değer

sistemine

sahiptir)

Basamaklar

Göstergeler

Amaç İfadeleri

Örnekler

Alma (Öğrencinin dikkatini toplama ve bunu yönetme)

Dikkatle

dinler,

öneminin farkında olduğunu gösterir, sınıf etkinliklerine katılmaya isteklidir.
tanımlar, izler, yerleştirir, kullanır vb.

öğrenmenin
Sorar, seçer,

Öğrenci sınıfta olup bitenlerin farkında olduğunu

gösterir.
Tepkide Bulunma (Aktif katılım)
Verilen ödevleri yapar, sınıf tartışmalarına katılır, görev almaya isteklidir, konulara
ilgi duyar, başkalarına yardım etmekten hoşlanır.

Cevaplar, yardım eder, saygı duyar,

tartışır, sunar, yapar, gösterir, söyler, yazar vb.

Öğrenci soruları istekle cevaplar.
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Değer Verme
(Belirli nesne ya da davranışa değer ya da anlam yükleme) Demokratik
gösterir,

başkalarının

iyiliği

ile

ilgilendiğini

gösterir,

süreçlere

inanç

çözme

tutumu

problem

sergiler.Tamamlar, betimler, takip eder, şekillendirir, davet eder, katılır, paylaşır, çalışır, okur
vb.Öğrenci tartışma sürecinde konu ile ilgili güçlü fikirler ileri sürer.
Örgütleme (Farklı değerleri bir araya getirme, bunlar arasında çatışmayı çözme, bir değer
sistemi yaratmaya başlama) Demokrasilerde özgürlük ve sorumluluk arasında denge olması
gerektiğini fark eder, kendi davranışının sorumluluğunu kabul eder, güçlü ve zayıf yönlerini
bilir ve kabul eder, ilgileri, yetenekleri, inançlarıyla bir yaşam planı oluşturur.

Düzenler,

birleştirir, karşılaştırır, tanımlar, açıklar, sıralar, hazırlar, ilişkilendirir, sentezler vb.
Öğrenci sınıfta sunulan durum ya da tartışmayı eleştirir.
Kişilik Haline Getirme
(Birey bir yaşam biçimine sahip olmak için davranışlarını kontrol eden bir değer sistemine
sahiptir)

Bağımsız çalışabilir, grup etkinliklerinde işbirliği yapabilir, öz disiplini vardır.

Davranır, ayrıştırır, gösterir, etkiler, dinler, değiştirir, yapar, uygular, soru sorar, çözer,
kullanır vb.
Kaynak:

Öğrencinin her zamanki hareketleri yaşam felsefesiyle tutarlılık gösterir.
http://www.it.utk.edu/~jklittle/edsmrt521/affective.html

adresinden

07.09.06

tarihinde alınmıştır.
c) Devinişsel (Psikomotor) öğrenmelerin kapsamı
Devinişsel öğrenmeler fiziksel hareketlerle ilgilidir. Bir baletin adımları, bir topa vurmak, bir
deney düzeneği oluşturmak bu hareketlere örnektir. Bu öğrenme alanı ile diğer iki alana göre
daha az ilgilenildiği görülmektedir. Aşağıda verilen sınıflama Anita J. Harrow tarafından
yapılmıştır.
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Tablo 6. Psikomotor alan sınıflaması ve örnekler
Amaç İfadeleri

Basamaklar

Göstergeler

Refleks

Esnetmek,

hareketler

uzatmak,

doğrultmak,

kısaltmak,

yumuşatmak,

Örnekler
Çocuk

gerdirmek, Refleksler

kafasını

yüksek ses gelen
tarafa

katılaştırmak vb.

doğru

çevirir.

Temel

Yavaş

hareket

etmek, Yer değiştirir, aynı mekân Çocuk ellerinin

hareketler

yürümek, koşmak, sıçramak, içinde hareket eder.

ve

yakalamak,

tutmak,

üzerinde hareket

sıkıştırmak,

desteklemek,

dizlerinin

eder.

kavramak, itmek, çekmek vb.
Algısal

Yakalamak, yemek, yazmak, Görsel,

yetenekler

dengelemek,

işitsel,

dokunsal, Çocuk

denge

çevirmek, tada ilişkin ayırımlar yapar, tahtası üzerinde

zihinden çizmek, araştırmak, iki ya da daha fazla algısal yürür.
dokunarak ayırt etmek vb.
Fiziksel

Geliştirmek,

yetenekler

durdurmak,
yavaşça

yeteneğini koordine eder.

arttırmak, Hızlı hareket eder, çabucak Öğrenci atılmış
başlatmak, durur.

hareket

olan

ettirmek,

topu

yakalar.

dokunmak vb.
Ustalaşmış

Dans etmek, daktilo yazmak, Temel

hareketler

piyano

çalmak,

kullanmak,
yapmak,

buz
resim

hareket Öğrenci

beden

uçak yapısınıdeğiştirir

ya

da gösterilen

pateni düzenler, aletleri becerikli şekilde
yapmak, bir şekilde kullanır.

dans

eder.

dalmak, golf oynamak vb.
Yaratma

Yüzle ifade etmek, başarılı Anlamlı
bir

şekilde

dans

etmek, eder,

şekilde

duygularla

hareket Öğrenci
iletişim öğretmen

başarılı bir şekilde piyano kurar, estetik olarak iletişim tarafından
çalmak, resim yapmak vb.

kurar,

eğlendiği

Yaratıcı
yapabilir.

görülür. verilen
hareketler görevi
pandomimle
gösterir.
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bir

Basamaklar

Amaç İfadeleri

Göstergeler

Örnekler

Refleks hareketler

Esnetmek, gerdirmek, uzatmak, doğrultmak, kısaltmak, yumuşatmak,

katılaştırmak vb.

Refleksler

Temel hareketler

Yavaş hareket etmek, yürümek, koşmak, sıçramak, yakalamak, tutmak,

Çocuk kafasını yüksek ses gelen tarafa doğru çevirir.

sıkıştırmak, desteklemek, kavramak, itmek, çekmek vb.

Yer değiştirir, aynı mekân içinde

hareket eder.
Çocuk ellerinin ve dizlerinin üzerinde hareket eder.
Algısal yetenekler

Yakalamak, yemek, yazmak, dengelemek, çevirmek, zihinden çizmek,

araştırmak, dokunarak ayırt etmek vb.

Görsel, işitsel, dokunsal, tada ilişkin ayırımlar

yapar, iki ya da daha fazla algısal yeteneğini koordine eder.

Çocuk

denge

tahtası

yavaşça

hareket

üzerinde yürür.
Fiziksel yetenekler

Geliştirmek,

ettirmek, dokunmak vb.

arttırmak,

durdurmak,

başlatmak,

Hızlı hareket eder, çabucak durur.

Öğrenci atılmış olan topu

yakalar.
Ustalaşmış hareketler Dans etmek, daktilo yazmak, piyano çalmak, uçak kullanmak, buz
pateni yapmak, resim yapmak, dalmak, golf oynamak vb. Temel

beden

yapısınıdeğiştirir ya da düzenler, aletleri becerikli bir şekilde kullanır.

Öğrenci

hareket
gösterilen

şekilde dans eder.
Yaratma

Yüzle ifade etmek, başarılı bir şekilde dans etmek, başarılı bir şekilde piyano

çalmak, resim yapmak vb.

Anlamlı şekilde hareket eder, duygularla iletişim kurar, estetik

olarak iletişim kurar, eğlendiği görülür. Yaratıcı hareketler yapabilir.

Öğrenci

öğretmen

tarafından verilen bir görevi pandomimle gösterir.
Kaynak: 1) http://www.it.utk.edu/~jklittle/edsmrt521/psychomotor.html adresinden 07.09.06
tarihinde alınmıştır.
2) Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues.
3rd Edition, Allyn and Bacon.
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Her üç alanla ilgili yapılan sınıflamalarda basitten gelişmişe doğru bir sınıflama söz
konusudur.

Bu

sınıflamalar

öğrenme

hedeflerinin

belirlenmesinde

hedeflerin

gruplandırılmasında yardımcı birer araç görevi üstlenmektedirler.
İçerik
Planlama sürecinde dikkate alınması ve üzerinde önemle durulması gereken bir başka öğe
öğrenene sunulacak içeriğin seçimi ve düzenlenmesidir. Öğretim sürecinde hedeflerin
belirlenmesinin ardından öğretilecek içeriğin seçimi ve bu içeriğin belli ilkelere göre
düzenlenmesi gelmektedir. Öğrenenin özellikleri ve onlara kazandırılacak hedefler
belirlenmeden içerik seçimini ve düzenlemesini yapmak hatalı olacaktır. Seçilen içeriğin
hedeflerle tutarlılığının yanı sıra aşağıda sıralanan bazı ölçütlere uygun olup olmadığı da
araştırılmalıdır. Bunlar; yeterlik, anlamlılık, geçerlilik, ilgililik, yararlılık, öğrenilebilirlik,
ekonomikliktir (Demirel, 1999).
İçerikle ilgili seçim yaparken aşağıda sıralanan sorulara yanıt aranmalıdır.
•İçerik hedeflerle tutarlı mı?
•Sunulan bilgi bilimsel olarak doğru mu?
•Özel bir alanla ilgili ve güncel mi?
•İyi organize edilmiş ve sistematik mi?
•Öğrencilerin önceki öğrenmeleriyle ilişkili mi?
•Sunulan bilgi öğrenciler tarafından uygulanabilir ya da kullanılabilir mi?
•Öğrencilere yeteri kadar materyal sunuyor mu?
•Konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu?
•İçerikte önemli görülen noktaların tekrarı yapılıyor mu? ( Demirel,1999; Varış, 1996).
İçeriğin seçimi kadar düzenlenmesi de oldukça önemli bir süreçtir. Burada unutulmaması
gereken önemli bir nokta, sunulacak içeriğin hedef kitleye en uygun şeklide düzenlenmesidir.
İçerik aşağıda verilen şekillerde düzenlenebilir (Reece & Walker,1998).
•Kolay konular önce verilecek şekilde içeriği düzenleme
•Çeşitli temalar halinde içeriği düzenleme
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•Mantık sırasına göre içeriği düzenleme
•Eğiticinin kendi bildiği konulardan başlayarak içeriği düzenlemesi
•Tarihsel/ kronolojik sıraya göre içeriği düzenleme
•Alışıldık bir durumdan alışık olmadığımız bir duruma doğru içeriği düzenleme
•Ele alınacak içeriğin mevsimsel bağlantısı var ise içeriği bu özelliklere göre düzenleme
•Hedef kitleye çok yararı olacak konuları belirleyerek içeriği düzenleme
•En çok ya da en az tatışılan bir konudan başlayacak şekilde içeriği düzenleme
•Teori ile uygulamayı birleştirerek ya da ayrı ayrı olarak ele alacak şekilde içeriği düzenleme
•Diğer derslerle bağlantılarına göre içeriği düzenleme
•Kaynakların durumuna göre içeriği düzenleme
•Önem derecesine göre içeriği düzenleme
•İçerikle ilgili bir kitap varsa burada izlenen sıraya göre içeriği düzenleme
•Gelişime göre konuların derinliğini arttırarak düzenleme

Konuların sıralanışında izlenecek yolların hangisinin ya da hangilerinin seçileceğini, konunun
özelliği ve hedef kitlenin özellikleri belirleyecektir. Öğretimin planlanmasında ve
uygulanmasında, eğiticinin konuya hâkimiyeti büyük önem taşımaktadır. Öğreteceği konuyu
çok iyi bilen öğretmenlerin daha yaratıcı ve esnek planlar hazırlayabilecekleri
unutulmamalıdır (Gözütok, 2000).
Öğretme öğrenme yaşantılarının belirlenmesi
Öğretimin planlanmasında dikkate alınması gereken bir başka öğe belirlenen hedeflere
ulaşmak için kullanılacak yöntem, teknik, stratejiler ile uygulanacak etkinliklerin belirlenmesi
ve mantıklı bir düzen içinde sırlanmasıdır. Kazandıracağı özelliklere ve ele alacağı konuya
karar veren bir eğitimcinin üzerinde önemle durması gereken konu “bütün bu özellikleri hedef
gruba nasıl kazandıracağı” konusudur. Planlamanın en önemli bölümlerinden biridir.
Eğitimcinin bir derse nasıl başlayıp, nasıl devam edip nasıl bitireceğini belirlemesidir.
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Öğretme- öğrenme sürecinde izlenecek adımların belirlenmesinde öğrenme hedeflerinin ve
ele alınacak konu/ların belirleyici olduğunu unutmamak gerekir.
Öğrenci özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen öğretim hedefleri ve
içeriğin hangi yollarla ve etkinliklerle öğrenciye sunulacağının belirlenmesi, ne kadar süre
içinde neyin nasıl verileceğinin ayrıntılı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bunu
gerçekleştirmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bu yolların belirlenmesinde eğiticinin öğretmeöğrenme konusundaki görüşleri, düşünce ve inançları belirleyici role sahiptir.
Alan yazında öğretimin planlanmasında farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir.
Davranışçı yaklaşımların özellikle 1960’lara kadar yoğun bir biçimde kullanıldığı ancak, bu
yıllardan itibaren öğrenme konusunda elde edilen bilgilerin artması (bilişsel psikoloji, beyin
araştırmaları vb.) ile yavaş yavaş bu yaklaşımdan uzaklaşıldığı görülmektedir. Özellikle
1980’lerin sonlarına doğru eğitim sistemlerinde yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı
görülmektedir. Aktif öğrenme ve öğreneni merkeze alan, öğretim yerine öğrenmeyi öne
çıkaran bir değişimden söz etmek mümkündür. Yapılandırmacı yaklaşımda ilk adım,
öğrenenlerin sahip oldukları fikirlerin ortaya çıkarılmasıdır. Kendi fikirlerinin araştırılması,
başkalarının fikirlerindeki farklılığın tartışılması, deney yapma ve gözlemlenen olayların
betimlenmeye çalışılması gibi etkinlikler, öğrenenlerin sahip olduğu fikirlerin ortaya
çıkarılmasında etkili olan uygulamalardır. Fikirlerin yeniden oluşturulduğu ikinci aşamada,
öğrenenlerin fikirleri başkalarıyla yapılan tartışmalar yoluyla ya da eğiticinin kavramsal
uyuşmazlığı geliştirmek üzere fikirlere ters düşen gösteriler ya da deneyler yapmasıyla
açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu aşamada itiraz ve değiştirme yapılabilmektedir. Bilimsel
fikirlerin eğitici ya da öğrenenler tarafından tanıtılmasının ardından, farklı fikirler karşıt
tecrübelerle, deneylerle ya da uygulamalarla değerlendirilmektedir. Uygulama aşamasında ise,
öğrenenlere benzer ya da alışılmamış durumlar yaratılarak, yeni kavramların pekiştirilmesi ve
sağlamlaştırılması için fırsatlar verilmektedir. Gözden geçirme aşamasında da, öğrenenler
yeni fikirleriyle önceki fikirlerini karşılaştırarak kendilerini test etme imkânı bulmaktadır.
Böylece fikirlerinde meydana gelecek değişimin farkına varacak ve bu da ancak önceki
fikirleriyle bir karşılaştırma yaparak gerçekleşebilecektir (Driver,1988, Akt. Reinder &
Treagust, 1995). Eğiticinin yapılandırmacı anlayışa göre planlama yapabilmesi için, yukarıda
verilen dört aşamalı süreci dikkate alarak öğrenme etkinliklerini planlaması gerekmektedir.
Demirel (2009) öğrenme yaşantılarının giriş ya da hazırlık etkinlikleri, gelişme etkinlikleri ile
kapanış ya da sonuç etkinlikleri olarak sıralanabileceğini belirtmiştir. Giriş ya da hazırlık
etkinliklerinde eğiticinin, öğrenenin konuya dikkatini çekme, öğrenmeye istek uyandırma, ele
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alınacak konu ile ilgili öğrenenin ne bildiğini belirleme ve bu bilgilerle yeni öğrenilecek konu
arasındaki ilişkiyi öğrenenin görmesine yardımcı olma sorumluluğu vardır. Bu işlemler dersin
giriş bölümü oluşturduğu için çok fazla zaman verilmemesi önerilmektedir. Ancak süre
konusunda karar verirken konunun ve öğrenen grubun özelliğinin dikkate alınması gerektiği
unutulmamalıdır.
Öğrenenlerin dikkatlerinin öğrenilecek konuya, temaya ya da beceriye çekilmesi için neler
yapılacağının belirlenmesinin ardından yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Bu dikkatin
sürdürülmesi ve daha verimli bir çalışmanın yürütülmesi için gereklidir.
Gelişme etkinliklerinde öğrenenlerin yeni konu, tema ya da beceri ile tanışmaları
amaçlanmaktadır. Planın bu aşamasında öğrenenin, yeni konuyu farklı öğrenme
etkinlikleriyle, sorularla, çeşitli yönlendirmelerle yapılandırılması için planlama yapılır.
Planlamada en uzun sürenin bu bölüme ayrılması gerekmektedir.
Kapanış ya da sonuç etkinlikleri ile öğrenenin öğrenme sürecinden ne kazandığı belirlenmeye
çalışılır. Aslında bir yansıtma süreci olarak da kabul edilebilir. Bu süreçte, özetleme, soru
sorma ve gelişme bölümünde yapılan çalışmalar üzerinde konuşma vb. etkinliklerle öğrenenin
ne öğrendiği belirlenmeye çalışılır.
Öğretme öğrenme süreci planlanırken, ekonomik olma, öğrenene göre olma ve öğrenme
hedeflerine göre olma özellikleri de dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan öğrenenlerin ilgilerini
çeken, onları aktif kılan ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır.
Değerlendirme
Planlama sürecinde dikkate alınması gereken son öğe ise değerlendirmedir. Öğrenenlerin nasıl
düşündüklerini, ne bildiklerini ve hangi becerilere sahip olduklarını belirleme yolu olarak
tanımlanabilecek olan değerlendirme (Baker & Piburn, 1997) öğretme- öğrenme sürecinin
önemli bir ögesidir. Eğitim sürecinde yapılan değerlendirmelerin iki temel amacı vardır.
Bunlardan ilki, öğrencilerin belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemek, diğeri ise
öğretim planının işleyen ve işlemeyen yönleri, başka bir deyişle öğretme öğrenme sürecinin
niteliği hakkında geri bildirimler vermektir.
Öğrenenlerin belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemenin birçok yolu
bulunmaktadır. Sınıf içinde yapılacak gözlemler, kısa ya da uzun cevaplı sorular, görüşmeler,
projeler vb. gibi tekniklerle öğrenenlerin öğretim hedeflerine ne kadar ulaştıkları ortaya
konabilir. Ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konusunda temel kaynak öğretim
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hedefleridir. Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinde hedeflediklerimizden ne kadarını
gerçekleştirdiğimizi gösterdiği için bir taraftan hedef kitlemiz hakkında önemli bilgiler elde
ederken, diğer taraftan öğretim sürecimizin niteliği hakkında da geribildirimler alabiliriz. Bu
bilgiler daha sonra yapacağımız planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına
yardımcı olacaktır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI (Her bölüm için 5 soru)
1. Öğretimi planlamak neden gereklidir? Müzede gerçekleştirilen eğitimi planlamak sınıfta
yürütülen eğitimi planlamaktan farklı midir? Açıklayınız.
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2. Öğretimi planlarken dikkate alınması gereken temel ögeler nelerdir? Bu ögeler arasında
nasıl bir ilişki olmalıdır?
3. Müzelerde gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinde hangi tur hedef/lerin daha etkili olarak
kazandırılma olasılığı bulunmaktadır? Gerekçeleri ile açıklayınız.
4. Tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
A sınıfı
20 öğrenci
Öğrencilerin ön bilgileri güçlü
10 yıllık bir ders kitabı var
Zayıf bilgisayar erişimi var
Küçük sınıf
Tekli sıralardan oluşan bir sınıf
Öğretmen bu dersi daha önce
bir kaç yıl vermiş

B sınıfı
50 öğrenci
Farklı düzeylerde ön bilgilere
sahip öğrenciler var
Bir ders kitabı yok
Mükemmel bilgisayar erişimi
var
Büyük sınıf
Sabit sıraları olan bir sınıf
Öğretmen bu dersi ilk kez
veriyor

4.1. Bu faktörler öğretmenin öğretim planını nasıl etkiler?
4.2. Bu faktörlerden hangisi/leri öğretim planı üzerinde daha fazla etkiye sahiptir? Neden?
4.3. Hangi özellikler öğretmen için avantajlı hangileri dezavantajlıdır?
5. Kendiniz belirleyeceğiniz bir müzede sizden bir saatlik bir eğitim vermeniz isteniyor?
Hedefleri, vereceğiniz içeriği, öğretme ve öğrenme yaşantıları ile ölçme ve değerlendirme
süreçlerini belirleyerek yaptığınız her seçimin gerekçelerini açıklayınız.
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BÖLÜM IV
MÜZELERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ETKİNLİKLERİ Yrd.Doç.Dr.Deha Doğan
Bu bölümü çalıştıktan sonra;


Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabileceksiniz.



Müzelerde gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme yaklaşımını anlayacaksınız.



Müzelerde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme uygulamalarını bileceksiniz.



Müzelerde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının temel yapısını



Müzelerde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının türlerini



Eğitim amaçlı olan ve olmayan ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel
bilgileri öğreneceksiniz.



Anket türlerini bileceksiniz,



Anketlerin nasıl geliştirileceğine ilişkin bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.



Anket geliştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken boyutları öğreneceksiniz,

4.1.MÜZELERİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASI VE ÖĞRENCİ
BAŞARISININ BELİRLENMESİ

Bölüme Başlarken
Öğrenci başarısı hakkında doğru belirlemeler
yapmak eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yer
tutar. Nitelikli bir ölçme ve değerlendirme
öğretimin yadsınamaz bir tamamlayıcısı ve
besleyicisidir. Müzelerin eğitim ortamı olarak
kullanıldığı durumlarda da sorumlu müze
çalışanları

tarafından

bazı

ölçme

ve

değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sürecin önemli bir tamamlayıcısı olacaktır.
Ancak müzelerde gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme etkinlikleri doğal olarak
okullarda gerçekleştirilenlerden bazı farklılıklar içerecektir.
Eğitim portalının bu bölümünde müze çalışanlarının (müzeler eğitim ortamı olarak
kullanıldığı durumlarda) gerçekleştirilebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına
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ilişkin kuramsal bilgiler ve uygulamaya dönük pratik önerler paylaşılacaktır. Başka bir ifade
bu

bölümün

müze

çalışanlarına

ölçme

ve

değerlendirme

etkinliklerinin

nasıl

gerçekleştirileceğine yönelik rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitime katılan bazı müze
çalışanları ölçme be değerlendirmeye yönelik bazı temel bilgilere sahipken bazılarınız
olmayabilir. Bu nedenle ilgili bölüm tüm katılımcılara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.
Yine de bu bölümde kuramsal bilgilerinden çok uygulamaya dönük örnekler ve öneriler daha
ağırlıklı bir şekilde yer alacaktır. Mümkün olduğu kadar akademik dilden uzak, meslek
yaşantınızda karşılaşabileceğiniz gerçek yaşam durumlarına odaklı bir şekilde bir sunum
yapılacaktır.
Bölüm sonunda katılımcıların genel olarak müzelerde (gerektiği durumlarda) ölçme ve
değerlendirme

etkinliklerini

sağlıklı

olarak

gerçekleştirebilecek

düzeyde

olmaları

hedeflenmektedir. Her alt bölümün başında katılıcılara kazandırılması gereken bilgi ve
beceriler daha ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır. Bu bölüm müze eğitimi bağlamında
tasarlandığı için okullarda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sürecinde önemli rol
oynayan bazı boyutlara değinilmeyecektir. Bu boyutlara ilgi veya ihtiyaç duyan katılımcılar
için çeşitli kaynaklar bölüm içerisinde yer yer paylaşılacaktır.
İsterseniz öncelikli olarak portalın bu kısmında yer alacak genel konulara başlıklar halinde
göz atalım.
1. Müzelerde ölçme ve değerlendirme yaklaşımı
2. Ölçme ve Değerlendirme ilişkin temel kavramlar
3. Ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilecek araçlar.
a. Kontrol Listeleri
b. Dereceleme ölçekleri
c. Dereceli Puanlama Anahtarları
d. Portfolyolar
4. Geri bildirim
4.2.MÜZELERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
Müzeler okullar gibi özel olarak öğrenme için tasarlanmış ortamlar değillerdir. Öğrencilerin
oturmaları için sıralar, tahta, projeksiyon vb. öğrenmeyi kolaylaştırabilecek ekipmanlar her
zaman bulunmamaktadır. Bu bağlamda müzelerde öğretim ve dolayısı ile ölçme ve
değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirmek okullarınkinden bazı farklılıklar içerecektir. Bu
farklılıkların en temelinde ise müzelerde yapılacak- ölçme ve değerlendirme; etkinliklerinin
dayandığı felsefe yer almaktadır. Çünkü müzelerde okullarda olduğu gibi öğrencinin başarılı
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veya başarısız olması söz konusu olmamakla birlikte temel amaç öğrenmeye katkı
sağlamaktır.

Bu kısımda müzelerde gerçekleştirilebilecek ölçme ve değerlendirme
Şekilde yer alan kısımlar

etkinliklerinin temel felsefesi başlıklar halinde özetlenecektir.
başlıklar halinde kısaca açıklanmıştır.

YARGILAYICI DEĞİL
YOL GÖSTERİCİ
OLMASI
VELİ VE
ÖĞRENCİLERİ
DEĞERLENDİRME
SÜRECİNE DAHİL
ETMESİ

SÜRECE ODAKLI
OLMASI

ACM
DEĞERLENDİRME
YAKLAŞIMI
OKUL
ÖĞRENMELERİ İLE
İLİŞKİLİ OLMASI

YAŞAM
BECERİLRİNE
ODAKLANMASI

ÜST DÜZEY
ZİHİNSEL
SÜREÇLERE
ODAKLANMASI

Yargılayıcı Değil Yol Gösterici Olması
Değerlendirme etkinliklerinin temel amacı öğrencileri başarı düzeyleri bağlamında
sınıflamak, sıralamak veya yargılamak değil, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek,
onlara etkin geri bildirim sağlamak ve öğretim sürecinin gidişatına yön vermektir. Bu
bağlamda yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin öğretim sürecini beslemesi ve
öğrenci gelişimine katkı sağlaması esastır. Bu yolla başarısız olma/ geçme-kalma kaygısı
uyandırmadan öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ve öğrenmelerinin
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.
Sürece Odaklı Olması
Yapılacak olan değerlendirme etkinlikleri sonucun yanı sıra öğrencilerin müze eğitimi
sürecindeki gelişim aşamalarına da odaklanmaktadır. Öğrenci gelişimi müze öncesinde,
müzede ve müze sonrasında çeşitli tekniklerle gözlenmekte ve izlenmektedir. Burada temel
amaç eğitim öncesi, sırası ve sonrasında öğrenciyi iyi tanıyıp gelişimine katkı sağlamaktır.
Üst Düzey Zihinsel Süreçlere ve Yaşam Becerilerine Odaklanması
152

Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanıldığı durumlarda performansa ve gerçek yaşam
durumlarına dayalı değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirme
etkinlikleri öğrencinin öğrendiği bilgiyi ya da beceriyi olduğu gibi kullanmasından öte
yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri gerçek
yaşamda ya da gerçek yaşama benzer durumlarda kullanmasını gerektirmektedir. Bu durum
öğrencilerin yaşam becerilerinin gelişimine ve öğrendiklerini yaşama daha kolay
aktarmalarına katkı getirmektedir.
Velileri ve Öğrencileri Değerlendirme Sürecine Dâhil Etmesi
Çağdaş bir eğitim sistemi öğretmen, öğrenci ve veli üçlüsünü en uygun düzeyde bir araya
getiren ve etkileşimini üst seviyelere çıkaran bir yapıyı gerektirmektedir. Bu nedenle gerekli
olduğu zamanlarda öğrenciler ve veliler de değerlendirme sürecine katılacak belirlemeler
yapacak ve eğitimin daha nitelikli olması için katkı sağlayacaktır.
Okul Öğrenmeleri ile İlişkili Olması
Milli eğitim programlarında yer alan ve keşif alanları ile ilişkili olan kazanımlar da yapılan
değerlendirme etkinlikleri ile gözlenmektedir. Bu durum hem yaşam durumları hem de okul
öğrenmeleri ile ilişkin değerlendirmeler yapılmasına olanak tanımaktadır.
Yukarıda bahsedilen unsurlar müzelerin eğitim ortamı olarak kullanıldığı durumlarda ölçme
ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamaya
dönük örneklerin paylaşıldığı ileriki bölümlerde bu ilkelere tekrar vurgu yapılarak sizlere
hatırlatılacaktır. Bir sonraki bölümde ölçme ve değerlendirmeye yönelik temel kavramlar
sunulacaktır.
4.3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAMLAR
Bazı katılımcılar ölçme ve değerlendirmeye
ilişkin temel kavramları sıkıcı veya gereksiz
bulabilir. Eğitim ve meslek yaşantısı boyunca
tarihi eseler, arkeolojik kazılar, koleksiyonların
müzelerde nasıl sergileneceği vb. konulara
odaklanmış

müze

çalışanlarının

böyle

bir

önyargıya sahip olmaları oldukça doğaldır.
Doğruyu söylemek gerekirse haklılık payları da
hiç yok değildir.  Diğer bir ön yargı da ölçme
ve değerlendirmenin çoğunlukla matematiksel ve istatistiksel konuları içermesidir. Evet
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ölçme ve değerlendirme süreci bazıları sadece dört işlem gerektiren bazıları da karmaşık
matematiksel algoritmaları içeren konuları barındırmaktadır. Ancak ölçme ve değerlendirme
etkinlikleri müzelerde gerçekleştirilecek eğitimler bağlamında ele alınacağı için bu bölümde
ciddi bir matematik temeli gerektirecek konulara yer verilmeyecektir. Bunun yanı sıra bir
eğitimde ölçme ve değerlendirme kitabında yer alacan tüm kavramlara ayrıntılı
değinilmeyecek, müze çalışanlarının karşılaşabilecekleri yaşam durumları ile ilişkili olan
kavramlara daha çok yer verilecektir. Bu noktada kaygısı veya önyargısı olan katılımcılar
rahat bir nefes alabilir.
Ölçme Nedir?

Ölçme aslında günlük yaşamımızda çok sık gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Sık sık bazı
objelerin niteliklerini sayılarla ifade etmeye çalışırız. Pazardan domates alırken ağrılığını,
masa örtüsü alırken uzunluğunu vb. çeşitli araçlar kullanarak
(tartı,

metre

vb.)

ölçeriz.

Ölçme

aslında

nitelikleri

nicelleştirme işlemidir. Ama bizim bu bölümde özellikleri
doğrudan

gözlemlenebilen

nesneleri

değil

özelikleri

doğrudan gözlemlenemeyen bireylere ilişkin psikolojik
özellikleri ölçmeye odaklanacağız. Ancak temelde yapılan
işlem aynı süreçleri içerecektir. Şimdi aşağıda verilen iki
durum hakkında biraz düşünün. Acaba verilen iki ölçme durumu arasında nasıl bir farklılık
söz konusudur.
1. Bir miktar elmanın ağırlığını ölçmek
2. Bir müze ziyaretçisinin incelediği bir
heykeli ne kadar beğendiğini ölçmek.
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Her iki durumda da nitelikleri (ağırlık ve beğeni düzeyi) sayısallaştırma amacı
güdülüyor. Ancak birinci örnekte ölçülmek istenen özellik bir tartı yardımı ile
doğrudan ölçülebilir. Ancak ikinci durumda ölçülmek istenen özelliği doğrudan
ölçemeyiz. Çünkü beğenme durumu psikolojik bir özelliktir ve doğrudan
gözlemlenemez. Bir bireyin beğeni düzeyini ölçmek tabiî ki de bir miktar elmanın
ağırlığını ölçmekten çok daha zor bir işlem olacaktır. Örneğin beğeni düzeyinin
göstergesi ne olacak? Bireyin heykele bakarken takındığı yüz mimikleri mi? Ona
heykeli beğenip beğenmediğine ilişkin sorulara verdiği yanıtlar mı? Ya da bir anket
üzerinde beğeni düzeyini 1 ile 10 arasında işaretlemesi mi?
Birinci durumda verilen örnek doğrudan ölçmeye örnek iken ikinci durumdaki örnek
dolaylı ölçmeye örnektir. Çünkü biz bireyin beğeni düzeyini doğrudan ölçemeyiz.
Sadece beğeninin göstergesi olabileceğini düşündüğümüz davranışlarını gözlemler ve
o davranışları nicelleştirmeye çalışırız. Bireylerin başarı düzeyleri, tutumları, ilgileri,
yetenekleri gibi psikolojik özelliklerini ölçmek de dolaylı ölçmeye örnektir.

Bu

bağlamda müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri sürecinde veya sonunda
katılımcıların başarılarını, müze eğitimine yönelik tutumlarını veya gerçekleştirilen
eğitimin etkinliğini ölçmek de dolaylı ölçmeye örnektir.
Ölçmede Hata
Ölçme sürecinde yer alan diğer önemli bir
kavram ise hatadır. Doğaldır ki bizler hatasız
ölçme yapmak isteriz. 1 kg diye aldığımız
domatesin

aslında

800

gram

olması

istemeyeceğimiz bir durumdur ( bu durumun
satıcı için biraz avantajlı olması ayrı ).
Kuramsal olarak her ölçme az ya da çok hata
içerir ve hatasız bir ölçme işlemi gerçekleştirmek pratikte mümkün değildir. Ama
ölçmeye karışan hata miktarını azaltmak mümkündür. Örneğin uzunluğunu 100 cm.
olarak ölçtüğümüz bir masa aslında 99.999 cm. veya 100,0001 cm. olabilir. Bunu tam
olarak bilemeyiz ve daha hassas ölçüm yapan araçlar kullanarak bu hatayı minimize
edebiliriz. Analog bir tartının üzerine çıktığında 120 kg olan bir kimse daha hassas
ölçüm yapan dijital bir tartıya çıktığında 120,25 kg olabilir. Daha hassas ölçümler
yapan araçlar kullanmak daha az hata içerecektir. Her iki durumda da değişmeyen tek
şey ilgili kişinin bir diyetisyene ihtiyaç duyduğudur  Müze eğitiminde yer alan
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katılımcıların bilgilerini, becerilerini, yeteneklerini, ilgilerini vb. ölçme süreci dolaylı
olduğundan, ölçmeye karışabilecek hata miktarı daha çok ve kontrolsüz olacaktır.
Ölçme sürecine karışabilecek 3 tür hatadan bahsedilir. Bunlardan birincisi sabit
hatadır. Sabit hata tüm ölçme durumlarını aynı şekilde etkileyen hatadır. Örneğin bir
tartının her ağırlığı 200 gram fazla tartması sabit hataya örnektir. Ya da bir müze
eğitimcisinin yaptığı bir sınavda her katılımcıya 5 puan fala vermesi de bir sabit
hatadır. Sistematik hata ise ölçme durumlarında farklı şekilde etkileyen hata
durumudur. Bir öğretmenin bayan öğrencilere veya yazısı güzel öğrencilere 5 puan
fazla vermesi sistematik hataya örnektir. Görüldüğü gibi sistematik hata her ölçme
durumunda aynı şekilde etki etmez. Ancak sabit ve sistematik hatanın ölçme sonucuna
ne kadar karıştığı bilinir ve buna göre aritmetik olarak düzeltmeler yapılabilir. Örneğin
her öğrenciden 5 puan çıkarılır ise sabit hata kadın öğrencilerden 5 puan çıkarılır ise
sistematik hata aritmetik olarak düzeltilmiş olur. Ancak ölçme sürecinde asıl üzerinde
durulan hata nereden geldiği ve ne miktarda etki ettiği bilinmeyen tesadüfî hatadır.
Örneğin bir öğrencinin hasta olması nedeni ile sınavda düşük performans sergilemesi
tesadüfi hataya örnektir. Bu durumda öğrencinin hastalığının sınav puanına ne
düzeyde etki ettiğini bilmeyiz. Ancak ölçme sürecinde tesadüfi hatayı minimize
edecek bazı uygulamalar yaparız. Bu uygulamaların bir kısmı istatistiksel işlemler
içermekle beraber bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır.
Güvenirlik ve Geçerlik
Bir ölçme sonucu tesadüfî hatalardan ne kadar arınıksa o kadar güvenilirlidir. Başka
bir ifade ile güvenirlik ölçme sonucunun tesadüfî hatalardan arınık olma düzeyidir.
Doğal olarak bizler güvenilir ölçmeler yapmayı arzu ederiz. Bir anlamda güvenilir bir
insandan ne bekliyorsak güvenilir bir ölçme
aracından da üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri
bekleyebiliriz. Şimdi şu sorunun yanıtını düşünün?
Güvenebileceğiniz bir insanın özellikleri ne olmalı?
Veya

en

güvendiğiniz

bir

arkadaşınızı

veya

ailenizden birini düşünün. Neden o kişiye bu kadar
çok güveniyorsunuz?
Eminim zihninizden pek çok özellik geçiyordur.
Dürüst, sır tutabilen, sadık, öz verili, kendisi ile
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çelişmeyen, tutarlı vb. Bu listeyi çoğaltmak çok mümkün. Ancak bu listedeki iki
özellik sanırım herkesin güvenebileceği kişide olmasını istediği özelliklerdir. Bunlar o
kişinin dürüst olması ve bu dürüstlüğü tutarlı olarak gerçekleştirmesidir. Örneğin
sevgiliniz ya da eşiniz değilse veya o kişi ile ortak bir iş yapmıyorsanız
güvenebileceğiniz kişinin sadık olmasına gerek yoktur. O kişi size tutarlı bir şekilde
dürüst davranırsa yine de güvenebilirsiniz. Vurgulamak istediğim şu ki bir ölçme
aracının da biz dürüst (tesadüfi hatadan arınık) ve tutarlı ( farklı zamanlardaki ve
durumlardaki ölçümlerde benzer sonuç vermesi) olmasını isteriz. Ölçme sonucuna
karışan hata miktarı ve ölçme sonuçlarının tutarlılığı çeşitli istatistiksel yöntemler ile
belirlenebilir. Şimdilik güvenirlik belirlemede kullanılan istatistiksel yöntemlere
değinmeyeceğiz. Bazılarınızın derin bir ohh çektiğini duyar gibiyim. Daha öncede
belirttiğim gibi

sizlerin

meslek

yaşantınızda

karşılaşabileceğiniz

durumlarla

ilişkilendiriyoruz. Ancak meslek yaşantınızca kullanabileceğiniz araçların nasıl
geliştirileceğine değinirken bazı güvenirlik belirleme yollarından ve aracın daha
güvenilir olması için geliştirme aşamasında dikkat etmeniz gereken noktalara ileriki
bölümlerde değineceğim.
Ölçme aracının sahip olması gereken diğer bir özellik ise geçerliliktir. Geçerlik basit
bir ifade ile gerçekleştirilen ölçme işleminin amaca hizmet eme derecesidir. Yani
tutarlı ve hatadan arınık bir ölçme işlemi gerçekleştiriyor olabiliriz. Ancak ölçmek
istediğimiz özelliği başka özellikleri karıştırmadan ne düzeyde ölçebiliyoruz? Belki
biraz soyut gelmiş olabilir. Elinde tutarlı ve hatadan arınık bir barometre olan bir
birey düşünün. Yaptığı ölçümler hatadan arınık ve tutarlı. Yani oldukça güvenilir bir
araç. Ancak o bireyin barometre ile havanın basıncını değil sıcaklığını ölçmeye
çalıştığını varsayalım. Bu bireyin yaptığı ölçüm güvenilir olmakla beraber geçerli
değildir. Bu örnekteki kadar abes olmasa da psikolojik özelliklerin ölçümünde de
güvenilir ancak geçerli olmayan ölçme sonuçları elde edebiliriz. Eğer ölçme
sonucumuz geçerli değilse yani ölçmek istediğimiz özellikleri başka özelliklerle
karıştırmadan ölçemiyorsak, güvenilir olmasının bir anlamı kalmaz. Bir ölçme
aracının geçerliğinin belirlenmesinde uzman görüşüne, alan bilgisine veya istatistiksel
yöntemlere dayalı yöntemler mevcuttur. Yine ölçme aracının geliştirme aşamalarının
açıklandığı

bölümde

meslek

yaşantınızda

karşılaşabileceğiniz

durumlarda

kullanılabilecek olan geçerlik belirleme yöntemlerine değineceğiz. Sizin de farkına
vardığınız gibi güvenirlik ve geçerlik arasında bir bağ vardır.
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Üzerinde durulması gereken bir diğer kavram ise değerlendirmedir. Değerlendirme
basit anlamda bir karar verme sürecidir. Değerlendirme daha geniş bir ifade ile ölçme
sonucunu bir ölçütle karşılaştırıp bir değer yargısına varma ve sonucunda karar verme
sürecidir. Bir öğrencinin sınav başarısının 70 puan olduğunu belirmek bir ölçme
işlemidir. Ancak öğrencinin notunu (70) bir ölçüt puanla ( varsayalım ki dersi geçmek
için ölçüt puan 60) karşılaştırıp öğrenci hakkında karar vermek ( bu durumda öğrenci
dersi geçmiştir) ise değerlendirme işlemidir. Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçüt
bazen önceden belirlenmiş mutlak bir değer olur. Örneğin ders geçme notunun 60
olması mutlak bir ölçüttür. Bu puanın üstünde alan öğrenciler dersi geçerken altında
alan öğrenciler geçemez. Bu tür ölçütlere mutlak ölçüt denir. Bazı durumlarda ise
değerlendirmede temel alınan ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerine
göre farklılaşabilir. Öğrenciler arasında çan eğrisi olarak da bilinen bu yöntemde ölçüt
grubun özelliklerine ( standart sapma, aritmetik ortalama vb.) göre belirlenmektedir.
Bu tür ölçütler ise bağıl ölçüt olarak adlandırılır.
Ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin üzerinde durulabilecek pek çok başka kavram
mevcuttur. Ancak müze sizlerin yani müze çalışanlarının, meslek yaşantılarında
karşılaşabileceğiniz durumlar düşünüldüğünde çok fazla kuramsal bilgiye girmeden
daha uygulamaya dönük bir içerik belirlemeyi uygun bulduk.
Bu kısmı kısaca özetleyecek olursak müzelerin eğitim ortamı olarak kullanıldığı
durumlarda katılımcıların (öğrencilerin) başarılarını, tutumlarını, ilgilerini vb. ölçmek
için tutarlı ve hatadan arınık ölçümler yapan araçlar kullanıp, daha sonrada ölçme
sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp bir karar vermemiz gerekebilir. Bu süreçteki en
önemli işlemlerden bir tanesi de geri bildirimdir. Ölçme sonuçlarına dayalı olarak
kimlere nasıl geri bildirim verileceği ileriki bölümlerde ele alınacaktır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Müzelerde

gerçekleştirilecek

eğitim

amaçlı

ölçme

ve

değerlendirme

uygulamalarının temel yaklaşımı nedir? Maddeler halinde belirtip kısaca
açıklayınız.
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2. Doğrudan ve dolaylı ölçme kavramlarına birer örnek vererek açıklayınız.
3. Ölçme sürecine karışabilecek hata türlerini belirterek birer örnek veriniz.
4. Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını açıklayınız.
5. Bağıl ve mutlak ölçüt kavramlarını tanımlayarak örneklendiriniz.

Müzelerde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamaları
Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması ziyaretçi sayısını ve tanınırlığını artıracaktır. Bu
nedenle tüm müze çalışanlarının müzelerde yapılacak eğitim etkinlikleri hakkında temel
düzeyde de olsa bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir.
Bir önceki bölümde müzelerde yapılacak ölçme-değerlendirme yaklaşımına ve ölçmedeğerlendirmeye ilişkin temel kavramlara değinilmişti. Bu bölümde ise

müzelerde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkında bilgiler ve
örnekler paylaşılacaktır.
Peki, müzelerde ölçme ve değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılabilir? Tabi ki
de müzelerde eğitim verme amacı güden uzman çalışanlar ve özel bir birim olduğu
zaman ölçme-değerlendirme uygulamaları daha planlı bir yapıya sahip olacaktır.
Ancak özel birim olmasa bile müze çalışanlarının eğitim amaçlı gerçekleştirebileceği
daha basit uygulamalarda mevcuttur. Bunların yanı sıra eğitim amacı güdülmediği
durumlarda da müze çalışanları ziyaretçilerine yönelik ölçme ve değerlendirme
uygulamaları (ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin beklentilerin ölçülmesi vb.)
gerçekleştirip ileride alınacak önemli kararlara zemin oluşturacak verileri toplayabilir.

Unutulmamalıdır ki herhangi bir konu da karar vermeden
önce o karar için zemin oluşturacak verilere ihtiyaç vardır. Bu
veriler ise belirli ölçmeler yapılarak elde edilir.
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Şimdi farklı durumlarda müzelerde yapılabilecek ölçme-değerlendirme etkinliklerine ilişkin
biraz tartışalım. Ama öncesinde aşağıdaki şemayı bir inceleyelim.

Müzelerde Ölçme
ve Değerlendirme
Etkinlikleri

Eğitim Amaçlı
ÖlçmeDeğerlendirme
Uygulamaları

Müzede Eğitim
konusunda Uzman
Çalışanların
Olduğu Durumlar

Eğitim Amacı
Taşımayan Ölçme
ve Değerlendirme
Uygulamalrı

Eğitim
Uzmanlarının
Olmadığı Durumlar

Şemada görüldüğü gibi müzelerde ölçme-değerlendirme etkinlikleri eğitim amacı taşıyıp
taşımadığı durumlara göre ikiye ayrılabilir. Uygulamalar eğitim amaçlı ise müzede eğitim
konusunda uzman çalışanların olup olmadığına göre ikiye ayrılabilir.
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Eğitim Amaçlı Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Müzede Eğitim Konusunda Uzmanları Olduğu Durumlar
Eğer müzede eğitim konusunda uzman çalışanlar var ise öğretim sürecinin diğer aşamaları
gibi ölçme ve değerlendirme uygulamaları da oldukça planlı bir yapı içerir. Bu süreçte müze
okullarla bağlantı içindedir. Planlanan eğitimi gerçekleştirmek için belirli aralıklarla
öğrenciler ve öğretmenler müzeye davet edilir. Buradaki amaç müzedeki koleksiyonların ve
müzenin bir öğrenme ortamı olarak kullanılmasıdır. Bu süreçte tek sorumlu olan kişi
müzedeki eğitim uzmanı değildir ve pek çok paydaşın (öğretmen, veli, müze yönetimi vb.)
rolleri vardır.

Öğretmen

Müze
Çalışanı

Öğrenci

Veliler
Ölçme ve
Değerlendirme
Uygulamaları

Öncelikli olarak müze eğitmeni ilgili okul ve öğretmenle bağlantı kurarak eğitimde ele
alınacak konu ve zihinsel süreçler (yaratıcılık, eleştirel düşünme vb.) hakkında belirlemeler
yapmalıdır. Bu süreç üç kısımda ele alınır; 1. Müze Öncesi, 2. Müzede, 3. Müze Sonrası.
Müze eğitim uzmanının asıl işlevi ikinci aşama olan “müzede” kısmıdır. Ancak müze
öncesinde öğretmenin, öğrencilerin hazır bulunuşluklarını belirlemeye yönelik ölçmedeğerlendirme uygulamaları yapması gerekmektedir. Müzede kısmında ise uzman, bir takım
form ve araçlar kullanarak öğrencilere ve eğitimin etkiliğine ilişkin ölçmeler yapar
(Kullanılacak form ve araçlar bir sonraki bölümde açıklanacaktır). Bu süreçte uygun
durumlarda öğrencilerin kendileri ve veliler de ölçme-değerlendirme etkinliklerinde rol
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alabilirler. Son aşama olan müze sonrasında ise yine sorumluluk öğretmendedir. Müze eğitimi
tamamlandıktan sonra öğretmen yapılan eğitimin etkiliğine ilişkin ölçme-değerlendirme
etkinlikleri gerçekleştirir. Ancak tüm bu süreç içerisinde müzede eğitim uzmanı öğretmenle
bağlantı içerisinde olmalıdır. Karşılıklı yapılacak görüşmeler ile gerçekleştirilen eğitimin
eksik ve güçlü yanları tartışılmalı ve bir sonraki eğitim için planlamalara başlanmalıdır.
Müzede eğitim uzmanı veli ile de bağlantı içinde olup sürece ilişkin görüşlerini almalı ve
velileri yapılan ve yapılacak eğitimler hakkında bilgilendirmelidir. Bu süreçteki paydaşların
rolleri kısaca aşağıdaki şemada özetlenmiştir.
Müze Öncesi
- Asıl sorumlu sınıf öğretmeni
- Müzede eğitim Uzmanı öğretmenler iletişim içinde olmalı

Müzede

- Asıl Sorumlu müzede eğitim uzmanı
- Değerlendirme sürecine duruma göre sınıf öğretmeni, veli
ve öğrenciler de katıkabilir.

Müze Sonrası
- Asıl sorumlulu sınıf öğretmeni
Müzede eğitim Uzmanı öğretmenler ve veliler iletişim içinde
olmalı

Müzede Eğitim Konusunda Uzmanları Olmadığı Durumlar
Müzede eğitim konusunda uzmanlar bulunmadığı durumlarda müze çalışanları eğitim amaçlı
ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde bulunabilirler. Ancak bu etkinlikler eğitim
uzmanlarının bulunduğu durumdakiler kadar planlı ve sistemli değildir. Bu durumda müze
çalışanı müze içerisinde gerçekleştirilen küçük kapsamlı eğitim etkinliklerinde bir takım form
ve araçları kullanarak değerlendirmelerde bulunabilir. Bu nedenle eğitim uzmanı olmasa bile
tüm müze çalışanlarının temel düzeyde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarına
yönelik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Eğitim uzmanı olmasa bile tüm müze çalışanlarının yapılacak ölçme ve
değerlendirme uygulamalarına yönelik temel düzeyde bilgiye sahip
olması önemlidir.
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Eğitim Amacı Taşımayan Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Müzelerde eğitim amacı taşımayan ölçme ve değerlendirme uygulamaları da sık sık
gerçekleştirilir.

Bu

boyut

özellikle

ziyaretçi

profilinin,

ziyaretçilerin

memnuniyet

düzeylerinin, İlgilerinin, beklentilerinin vb. belirlenmesi için anket geliştirip uygulama
sürecini kapsar. Bunların yanı sıra müze çalışanların süreçteki performansını ve işe başvuru
sürecindeki aday müze çalışanlarının işe uygunluğunu ve performansını değerlendirmek için
de ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilebilir. Eğitim amacı taşımayan ölçmedeğerlendirme uygulamaları aşağıda şemada özetlenmiştir.

Eğitim Amacı Taşımayan Ölme
ve Değerlendirme
Uygulamaları

Ziyaretçi profili belirlenesi için
anket geliştirme ve uygulama

Müze çalışanların
performanslarını
değerlendirme için ölçme
aracı geliştirme vuygulama

İş başvurusu yapan aday müze
çalışanlarının performanslarını
ve işe uygunluğunu
değerlendirmek için ölçme
aracı geliştirme ve uygulama

Bir müze çalışanının yukarıda belirtilen tüm boyutlarda eksiksiz bilgi ve beceriye sahip
olması beklenmez. Ancak her boyuta ilişkin en az temel düzeyde bilgi ve beceriye sahip
olması yerinde olacaktır. Özellikle çeşitli amaçlar için anketlerin nasıl geliştirileceği,
uygulanacağı ve değerlendirileceğine yönelik bilgi ve beceriler önemlidir ve bir müze çalışanı
çalışma yaşantısında benzer etkinlikleri yapması yönünde görevlendirilebilir.
Bir sonraki bölümde ölçme-değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde ne tür araçların
kullanılacağı ve bu araçların nasıl geliştirileceğine yönelik konular üzerinde durulacaktır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Müzelerdeki ziyaretçi sayısının artırma sürecinde eğitim uygulamaları nasıl
gerçekleştirilebilir. Kısaca tartışınız.
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2. Müzelerde eğitim uzmanı olduğu ve olmadığı durumlarda ölçme ve değerlendirme
etkinlikleri nasıl gerçekleştirilir. Kısaca belirtiniz.
3. Eğitim amacı taşıyan ve taşımayan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri nelerdir?
Kısaca belirtiniz.
4. Müzelerde gerçekleştirilecek eğitim amaçlı ölçme ve değerlendirme uygulamaları
sürecinde yer alan 3 aşamayı ve bu süreçteki müze çalışanlarının görev ve
sorumluluklarını belirtiniz.
5. Müzelerde eğitim amaçlı gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamaları
sürecindeki paydaşlar kimler olabilir? Kısaca belirtiniz.

Müzelerde Ölçme Ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Araçlar
Bir önceki bölümde belirtilen ölçme ve değerlendirme uygulamaları çerçevesinde
farklı araçlar kullanılabilir. Bu bölümde bu araçların nasıl geliştirileceği ve
uygulanacağına yönelik bilgiler sunulacaktır. Her araç belirli avantaj ve dezavantajlara
sahiptir. Önemli olan müze çalışanının amacına uygun aracı seçmesi, uygulaması ve
sonuçları doğru yorumlamasıdır.
1. Dereceli Puanlama Anahtarları
Dereceli puanlama anahtarları (DPA) öğrencilerin yaptıkları çalışmaların veya
sergiledikleri performansın hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini gösteren
puanlama araçlarıdır. DPA ‘lar sistemli bir şekilde geliştirildiklerinde müzelerde hem
eğitim hem de çalışan performansını belirleme amacıyla kullanılabilir.

DPA ‘lar sistemli bir şekilde geliştirildiklerinde
müzelerde hem eğitim hem de çalışan performansını
belirleme amacıyla kullanılabilir.

DPA performans tanımları içerdiği için farklı puanlayıcıların benzer şekilde ve
güvenilir puanlama yapmalarına katkı sağlar. Yapı olarak farklılaşan iki tür DPA’dan
bahsedilir. Bunlar bütünsel ve analitik dereceli puanlama anahtarlarıdır.
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Dereceli Puanlama Anahtarları

Bütünsel Dereceli
Puanlama
Anahtarları

Analitil Dereceli
Puanlama
Anahtarları

1.1 Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarları
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Bütünsel dereceli puanlama anahtarları ile öğrencinin gösterdiği performansın
bütününe tek bir puan verilir ve her düzeyde performansın kalitesini belirleyen
tanımlamalar yer almaktadır. Bu puanlama anahtarını kullanan bir müze çalışanı,
eğitim amaçlı gelen öğrencinin performansını veya diğer bir çalışanın iş performansını
vb. bir bütün olarak değerlendirip hangi başarı düzeyine girdiğine karar verir. Bu
tanımlama aşağıdaki örneği incelediğinizde daha somu hale gelecektir.
Örnekte

görüldüğü gibi öncelikle bir görev subulmuştur. Bu görev bağlamında bireyin

performansını değerlendirmek için 4 başarı düzeyi belirlenmiş ve her başarı düzeyinin altına
performans tanımları eklenmiştir. Burada önemli olan her başarı düzeyinin altına o düzeyde
başarı gösterebilmek için yapılması gereken performansın doğru bir şekilde tanımlanmasıdır.
Bu bağlamda bireyin performansı hangi performans tanımına en uygunsa veya en yakınsa
bireye o düzeye karşılık gelen puan verilir. Bir bütünsel DPA geliştirme sürecinde aşağıdaki
aşamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1. Ölçülmek istenen özelliği ve o özelliğin bileşenlerini doğru belirlemek
( örneğin özellik: müze çalışanarının iş performasnı, bileşenler: işe zamanında
gelme, ziyaretçi ile iletşişim vb.)
2.

Ölçülecek özelliğe uygun kaç başarı düzeyi olacağnı beirlemek (5,4,3 vb.)

3. Başarı düzeylerine denk gelen puan değerini ve ve başarı düzeylerini temsil eden
tanımlamaları belirlemek( örneğin 5 puan/Çok İyi, 4 puan/ iyi vb).
4. Son olarak her başarı düzeyi altına o düzeyde başarı göstermek için serfilenmesi
gereken performansı bir bütün olarak ve mümkün olduğunca göreceli ifadeler
kullanmaladan tanımamak
Bütünsel DPA’lar

ölçülecek özellik tek bir boyuttan oluştuğu veya küçü yaşlardaki

öğrencilerin (7-9 yaş) değerlendirildiği durumlarda daha etkili olacaktır. Eğer ölçülecek
özellik farklı boyutlardan oluşuyorsa bütünsel DPA kullanımı önemli veri kayıplarına yol
açcaktır. Örneğin bir performans bir yönü ile üst başarı başka bir yönü ile de alt başarı
düzeyine denk gelebilir. Bu durumda bireyin performansının nasıl değerlendirileceği ( düşük
yada yüksek) belirsiz olur. Analitik dereceli puanlama anahtarı bu sorunun çözümünde
kullanılan bir araçtır.
1.2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı
Analitik DPA’lar değerlendirilecek bireyin performansının çeşitli boyutlardaki başarı
düzeyleri hakkında bilgi veren bir puanlama aracıdır. Böylece değerlendirilen
bireylerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında belirlemeler yapılabilir. Analitik DPA’lar
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ile daha ayrıntılı ve zengin belirlemeler yapılabilir. Analitik DPA’lar ölçülecek her
temel özellik için kendi ölçütleri ile puanlama yapabilmektedir. Bu nedenle bütünsel
DPA’lara kıyasla daha geçerli ve güvenilir souçlar verecektir. Aşağıda matametik
dersine yönelik bir görev için hazırlanmış analitik DPA örneği sunulmuştur.

Anlitik DPA aşağıdaki aşamalar dikkate aınarak geliştirilir.
1. Ölçülecek özellik belirlenir ve bu özellik alt boyutlara ayrılır.
2. Bu alt boyutlar için öğrencinin gösterebileceği başarı düzeyinin sayısı belirlenir.
Başarı düzeyi sayısı yaygın olarak 3 ile 5 arasında kullanılmaktadır. Ancak
çalışmanın yaısına dayalı olarak artırılabilmesi mümkündür. Ancak çok fazla
artırılması ileride bahsedeceğimiz performans tanımlarının yazılması sürecinde
zorluklara yol açmaktadır.
3. Her bir başarı düzeyi için bir puan değeri ve başarı düzeylerini temsil eden
tanımlamalar belirlenir. Henüz başarı düzeyi ve ölçütlerin ( alt boyutlar) ötüştüğü
gözeklere bir tanımlama yapılmamıştır. Aşağıda ilk üç aşamayı barındıran taslak
bir analitik DPA bulunmaktadır.
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4.

Son aşamada ise ölçütler ile başarı düzeylerinin kesiştiği gözeneklere o başarı
düzeyinde yer almak için yapılması gereken performans tanımlanır. Bu performans
tanımları yaprken mümkün olduğunca göreceli ifadelerden kaçınılmalıdır. Göreceli
ifadeler ( kısmen iyi, biraz eksik vb.) her puanlayıcı tarafından farklı
değerlendirilmekte ve bu durum aracın güvenirliğine zarzar vermektedir. Ancak
bu araçların yapısı gereği bazı durularda göreceli ifadelerden tamamiyle kaçınmak
mümkün olmamaktadır. Aşağıda 4. Aşamsı da tamamlanmış örnek bir Anlitik
dereceli puanlama anahtarı sunulmuştur.
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Analitik puanlama anahtarları müze çalışanları tarafından hem eğitim hem de başka
amaçlarla gerçekleştirilen ölçme-değerlendirme etkinliklerinde kullanılabilir.

Analitik DPA’lar özellikle müze çalışanının iş performansının
amirleri veya üstleri tarafından değerlendirildiğinde etkin bir
şekilde kullanılabilir. Bunun yanı sıra analitik DPA’lar müze
çalışanının kendi iş performansını değerlendirirken de
kullanılabilir. Yapısı gereği bir taraftan öz değerlendirme
aracı olarak kullanırken diğer taraftan çalışana başarılı
olması
için Ölçekleri
yapması gereken boyutlara ilişkin geri bildirim
2.
Dereceleme
sunar.
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Dereceleme ölçekleri temel mantık olarak analitik dereceli puanlama anahtarlarına çok
benzer yapıya sahiptir. Dereceleme ölçekleri (DÖ) öğrenci çalışmasında ölçülmesi
amaçlanan özelliklere ilişkin ölçütlere ve bu ölçütlere yönelik başarı düzeylerine sahip
puanlama araçlarıdır. En büyük avantajı olarak hazırlamasının kolay ve hızlı olması
gösterilebilir. Ancak Analitik DPA’lardan farklı olarak ölçütler için farklı başarı
düzeylerinde gösterilecek performanslar tanımlanmadığı için bir öğretmen için 3 puan
olarak ölçülen başarı başka bir öğretmen için 2 puan olarak ölçülebilir. Bu durum
dereceleme ölçeklerinin önemli bir zaafı olarak düşünülebilir. Aşağıda Türkçe
dersinde yapılan bir çalışmaya yönelik örnek bir dereceleme ölçeği sunulmuştur.
Görüldüğü gibi dereceleme ölçeği yapısal olarak analitik DPA’lara benzemektedir
ancak performans tanımlamaları bulunmamaktadır. Bu durum dereceleme ölçeklerinin
güvenirliğini düşürecek bir özelliktir. Ancak hem hazırlaması hem de uygulaması daha

kolay olan dereceleme ölçekleri müzelerde gerçekleştirilecek ölçme-değerlendirme
etkinliklerinde kullanılabilir.
3. Kontrol Listesi
Kontrol listeleri bu bölümde bahsedilen puanlama araçları içerisinde en basit yapıya sahip
olan ve değerlendirilen birey hakkında en az bilgi verenidir. Ancak hızlı ve kolay
uygulandığı için pratik bir yapıya sahiptir ve müzelerde gerçekleştirilecek ölçmedeğerlendirme etkinliklerinde kullanılabilir. Kontrol listeleri temelde dereceleme ölçeklerine
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benzer bir yapıya sahiptir ancak başarı düzeyi iki kategoriye sahiptir. Aşağıda sözlü sunum
becerisine yönelik geliştirilmiş örnek bir kontrol listesi bulunmaktadır.

KAYNAKLAR
Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa
ve Portfolyaya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

DEĞERLENDİRME SORULARI (Her bölüm için 5 soru)
1. Analitik ve bütünsel dereceli puanlama anahtarları arasındaki farkları belirtiniz.
2. Analitik dereceli puanlama anahtarı geliştirme aşamalarını maddeler halinde belirtiniz.
Çalıştığınız müzede bir eğitim etkinliği gerçekleştirildiğini düşünün. Bu eğitim
kapsamında sizden eğitime katılan ziyaretçileri sunum yaptıkları sırasında gözlemleyip
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performanslarına yönelik ölçüm yapmanız istendi. Bu durumda katılımcıların sunu
yapma performanslarını ölçmek üzere 4 ölçüt ve 3 başarı düzeyinde oluşan bir;
3. Dereceleme ölçeği
4. Analitik dereceli puanlama anahtarı geliştirin.
Müze çalışanlarının performanslarını belirlemeye yönelik 10 soruluk bir kontrol listesi
hazırlayınız.
4.4.Müzelerde Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri
Anket Nedir?
Anket insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını
betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir. Anketlerde ölçülen
özelliğe göre 4 farklı soru gurubu kullanılabilir.
Olgusal Sorular: Bu tür sorular ile cevaplayıcıların demografik özellikleri (cinsiyet,
yaş, meslek vb.) betimlemek amaçlanır.
Bilgi soruları: Bilgi sorular ile cevaplayıcıların belirli bir konuda ( sosyal, politik,
ekonomik vb.) ne bildiklerini ve bilgiye ulaşma kaynaklarını belirlemek amaçlanır. Bu
bağlamda ziyaretçilere müzedeki koleksiyonlar hakkında ne düzeyde bilgileri olduğunu veya
mevcut bilgilerine nasıl ulaştıklarını sormayı amaçlayan sorular bilgi sorularına örnek
gösterilebilir.
Davranış soruları: Bu tür sorular bir konu veya obje ile ilgili davranışları ( oy verme
davranışları, sosyal etkinliklere katılma davranışları vb.) belirlemeyi amaçlayan sorulardır.
İnanç ve kanı soruları: Bu tür sorular bir konu veya objeye yönelik duygular ve
görüşleri belirlemeye yönelik kullanılır. Ziyaretçilerin müzelere yönelik tutumu, veya müzede
sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik hazırlanan sorular
inanç –kanı sorularına örnek olarak gösterilebilir.
Önemli Not: Temelde iki tür anketten bahsedilebilir. Bunlardan birincisi her biri bağımsız ayrı
özellikleri ölçen sorulardan oluşan anketlerdir. Diğeri ise birlikte bir psikolojik yapıyı ölçen
sorulardan oluşan anketlerdir. Bu ikinci tür anketler yaygın olarak ölçek olarak adlandırılır.
Geliştirme ve uygulama süreci bazı istatistiksel süreçleri içeren ikinci bu tür anketlere
(ölçeklere) bu eğitimde değinilmeyecektir. Bu eğitim modülünde birinci tür anketlerin nasıl
geliştirileceği ve uygulanacağı konusunda bilgiler paylaşılacaktır.
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HER SORUSU FARKLI
BİR ÖZELLİĞİ ÖLÇEN
ANKETLER

SORULARIN AYNI
PSİKOLOJİK ÖZELLİĞİ
ÖLÇEN ANKETLERİ

ÖLÇEK

Anketlerde temel olarak yanıtlayıcıya yapay bir takım uyarcılar sunulur. Bu uyarıcılar bireye
yöneltilen sorulardır. Yanıtlayıcının bu uyarıcılara tepki vermesi istenir. Verilen tepki bireyin
anket sorusuna verdiği yanıttır. Bu süreçte ise bireye ilişkin ilgili özellik ölçülmüş olur.
Aşağıdaki şekil bu süreci özetlemektedir.

TEPKİ
ANKET/Ö
LÇEK
MADDEL
ERİNE
VERİLEN
YANITLA
R

UYARIC
I
ANKET/
ÖLÇEK
MADDE
LERİ

Anket Geliştirme Süreci
Anket Geliştirme süreci temel olarak dört temek adımı içerir;
1. Anketin amacını belirlemek
2. Ankette yer alacak soru türlerini belirlemek ve anket sorularını yazmak
3. Hazırlanan taslak anketi uzman görüşüne sunmak
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4. Ön uygulama yapıp ankete son halini vermek.
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1. Anketin Amacının Belirlemek
Bu aşamada hangi amaçla anket geliştirileceğinin netleştirilmesi gerekmektedir.
Çünkü ileriki aşamalar anketin geliştirilme amacına, uygulanması planlanan bireylere,
uygulama şekline dayalı olarak farklılaşabilecektir. Anketler müze ziyaretçilerinin
memnuniyet düzeyini belirlemek, müzenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek vb. gibi farklı
amaçlarla hazırlanabilir. Anketim amacı özellikle bir sonraki aşamada yazılacak anket
sorularının içeriğini belirleyecektir. Bu süreçte bazı önemli kararların titizlikle alınması
yerinde olacaktır. Anketin kâğıt kalem şeklinde mi yoksa bilgisayar ortamında çevrimiçi
olarak mı uygulanacağı, kağıt kalem şeklinde uygulanacaksa anketin bireylere nasıl
ulaştırılacağı, anketin uzunluğu gibi boyutlar dikkatle düşünülmelidir.
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2. Soru türlerini Belirlemek ve Anket Sorusu Yazmak
Bu aşamada öncelikle ankette yer alacak soru türleri belirlenir. Anketler farklı
yapılardaki soruları içerebilir ve hangi tür soruların kullanılacağı anketim amacı ile de
bağlantılıdır. Temelde iki tür anket sorusundan bahsedilebilir; Açık uçlu ve Kapalı uçlu
anketler.
2.1 Açık uçlu Sorular
Açık uçlu sorular katılımcıların anket sorularına serbestçe cevap vermelerinin
istenmesi durumunda kullanılır. Açık uçlu sorular ile araştırmacı beklemediği ayrıntılı ve
önemli bilgiler elde edebilir. Ancak cevaplamasının zaman alması ve analiz edilmesinde
zorluklar açık uçlu soruların dezavantajıdır. Açık uçlu anket soruları da kendi aralarında üç
farklı yapıya ayrılır. Bunlar yorumlama listeleme ve boşluk doldurma sorularıdır.
Yorumlama soruları katılımcıdan belli konudaki görüşünü gerekçesi ile açıklaması
istenir. Bu soruların altına yanıt vermek için boş bir alan bırakılması uygun olacaktır. Bu
durumda katılımcılardan kadar uzunlukta bir yanıt istendiği belirtilmiş olur. Aksi durumda
katılımcılar konuyla alakasız ve çok uzun yanıtlar verebilirler.
Örnek: Müzemizi ziyaret ettiğinizde koleksiyonların sunumu ile ilgili gözlemlediğiniz temel
sorunlar nelerdir?
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Listeleme sorularında ise yanıtlayıcından daha kısa ve sınır belirli şekilde yanıt
vermesi istenir. Aynı zamanda verilen yanıtların bir düzen içerisinde sunulmasına
olanak tanır. Bireyin yanıtını önem sırasına koyarak listelemesi de istenebilir.
Örnek: Sizce müzelerin tanınabilirliğini artırmak için yapılması gereken en önemli 3 boyut
nedir.

1.
2.
3

Boşluk doldurma soruları yanıtın bir ya da birkaç sözcükle verilebileceği durumlarda
tercih edilir.
Örnek: İlk defa bir müzeyi olarak kaç yaşınızda ziyaret etmiştiniz? ________
2.2 Kapalı Uçlu Sorular
Bu tür anket sorularında katılımcıya olası cevap seçenekleri sunulur. Bu şekilde
cevaplayıcı anket sorularını hızlı ve güvenli bir şekilde yanıtlayabilir. Bu şekilde toplanan
verilerin analiz edilme süreci de kolay ve güvenilirdir. Sınıflama sıralama ve dereceleme
soruları olmak üzere 3 tür kapalı uçlu anket sorusundan bahsedilebilir.
Sınıflama Soruları cevapların seçenek bazında sınırlandırıldığı bir soru türüdür.
Yanıtlaması az zaman alan ve pratik olan bu tür sorularda yanıtlaya birden fazla seçenek
işaretleme olanağı da verilebilir.
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Sıralama sorularında cevaplayıcıda doruları önem derecesine göre sıralaması istenir.
Sıralama soruları iki farklı yapıda olabilir. Bazı durumlarda tüm cevap seçenekleri sıralamaya
dâhil edilirken bazı durumlarda sadece verilen sınır içerisinde (örneğin en önemli görülen ilk
üçünü sıralamak) sıralama yapılması istenir.
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Dereceleme Soruları cevapların oluşturulan bir derecelendirme ölçeği üzerinde toplanmasını
gerektirir. Katılımcı anket sorusuna ilişkin yanıtını verilen düzeylerden bir tanesini
işaretleyerek belirtir. Oldukça sık kullanılan bir anket soru türüdür. Sorularda yer alan düzey
sayıları farklılaşabilmektedir. Küçük yaş grupları için 3 düzeyli yetişkinler için yaygın olarak
4 veya 5 düzeyli derecelemeler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra düzeyler için farklı
isimlendirmeler de kullanılabilmektedir. Aşağıdaki görselde dereceleme sorularında
kullanılabilecek alternatif isimlendirmeler ve düzey sayıları sunulmuştur.

2.3. Anket Sorusu Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Boyutlar
Anket sorusu yazarken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli boyut söz konusudur.
Aşağıda bu boyutlardan önemli olduğu düşünülen bazıları maddeler halinde belirtilip
açıklanmıştır.
.
1. Sorunun ifadesi net ve anlaşılır olmalı. Herkes için aynı şeyi ifade etmeli
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Bu soruda yer alan seçeneklerle bakıldığında müzisyen kavramının tüm diğer
seçenekleri kapsayabileceği belirtilebilir. Müzik öğretmeni ve müzikolog da genel çerçevede
müzisyendir.

Bu örnekte ise müzikle ilgilenmek kavramı ile anlatılmak istenen boyut belirgin
değildir. Bazıları için müzik CD si koleksiyonu yapmak da müzikle ilgilenmek olarak
adlandırılabilir.
2.

Seçenekler tüm yanıtlayıcılar için aynı şeyi ifade etmeli.

Bu örnekte seçeneklerde bulunan göreceli ifadeler katılımcılar için farklı anlamlar
ifade edebilir. Örneğin bazıları için haftada 1 kez sinemaya gitmek çoğu zaman
anlamına gelirken bazıları için aynı bazen anlamına gelebilmektedir, Bu nedenle anket
sorularını yazarken göreceli ifadeleri mümkün olduğunca az kullanmaya dikkat etmek
gerekmektedir.

3. Ankette bulunan her bir soru tek bir davranışı ölçmelidir.
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Örnekte soru kökünde hem sinema hem de tiyatro ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda
katılımcı soruyu hangi duruma göre yanıtlayacağını bilemez. Eğer bir katılımcı sinemaya sık
sık gidiyor ancak tiyatroya çok nadir gidiyorsa hangi seçeneği işaretleyeceği konusunda
tereddüde düşer. Bu durum birey hakkında hatalı veya eksik bilgi edinilmesine neden olur.
4. Seçeneklerin sıralanışı belli bir sistematik içerisinde olmalıdır.

Örnek madde incelendiğinde “kısmen” seçeneğinin en sonda olduğu görülmektedir.
Halbuki anlam olarak “kısmen” seçeneğinin “evet” ve “hayır” seçeneklerinin
arasında olması gerekmektedir.
5. Anket sorularında birbirini kapsayan seçeneklerin yer almaması gerekir.

Yukarıdaki anket sorusunda örneğin günde 3 saat bilgisayar başında vakit geçiren
birisinin hangi seçeneği işaretleyeceği belirgin değildir. Çünkü hem b hem de c seçenekleri 3
saatlik zaman dilimini içermektedir.
6. Anket soruları yönlendirme içermemelidir. Bazen anket sorusu yazan bireyler
sorular

kendi

beklentileri

doğrultusunda

cevap

verilecek

şekilde

yapılandırmaktadırlar. Bu durum anketin güvenirliğini oldukça olumsuz etkileyen

bir durumdur.
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Yukarıdaki örnekte yer alan soru kökü katılımcıları yapılan eylemlerin olumsuz olduğu
yönünde yönlendirmektedir. Hâlbuki fakültenin tutumunu olumlu bulan katılımcılar da
olabilecektir. Bu durum özellikle karasız katılımcılar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip
olacaktır.
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3. Uzman Görüşü Alma
Anketin kapsamının yeterli olup olmadığına, maddelerin amaçlanan özelliği ölçüp
ölçmediğine ve madde ifadelerinin anlaşılır olup olmadığına yönelik uzman görüşleri
alınabilir. Hazırlanan taslak anket formu dil, ölçme- değerlendirme ve alan uzmanlarına
sunulur ve çeşitli boyutlarda incelemeleri istenir.

ALAN
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Bu süreçte uzman değerlendirme formu geliştirilip uygulanabilir. Aşağıda örnek bir uzman
görüş formu sunulmuştur.
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4. Ön Uygulama Yapmak Ve Ankete Son Halini Vermek
Uzman görüşüne sunulan anket formu uygulanması planlanan grupla aynı özelliklere
sahip ( yaş, kıdem vb. boyutlarda) bir grup bireye uygulanır. Bu grup asıl uygulama yapılması
gereken katılımcı sayısının %5’i büyüklüğünde olabilir. Ancak yaygın olarak bu uygulama 20
ila 50 kişi üzerinde gerçekleştirilir. Bu uygulamanın temel amacı şunlardır;
1. Anketin ortalama yanıtlanma süresini belirlemek: Eğer anketin yanıtlanması
çok uzun sürüyorsa bu yanıtların güvenirliğini olumsuz etkileyecektir.
Katılımcılar çok uzun anketleri yanıtlama sürecinde sıkılabilir ve ankete
rastgele yanıt verebilirler. Bu nedenle eğer anketin yanıtlanması beklenenden
fazla zaman alıyorsa anket sorularında azaltmaya gidilebilir.
2. Anket sorularının ve yönergelerinin anlaşılabilirliğini test etmek: Ön uygulama
neticesinde

elde

edilen

geri

bildirimler

doğrultusunda

katılımcıların

anlayamayacağı veya hatalı anladığı yönergeler/sorular tespit edilir. Gerekli
görülürse anket sorularında veya yönergelerde gerekli düzeltmeler yapılır.
3. Anket

sürecinde

yanıtlanmayan

maddeleri

belirlemek:

Bir

anket

uygulandığında tüm katılımcıların tüm maddeleri eksiksiz yanıtlamaları
beklenir. Ancak bazı maddeler yanıtsız bırakılabilir. Yanıtsız bırakılan
maddeler katılımcı hakkında hiçbir bilgi sunmaz. Anket sorularının yanıtsız
bırakılmasının çeşitli gerekçeleri olabilir. Ön uygulama neticesinde eğer belirli
maddeler yanıtsız bırakılmış ise bunun gerekçesinin belirlenip gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu durumda anket sorusu özel bir bilgi
içeriyor veya anlaşılmayacak kadar karmaşık olabilir.
Önemli Not: Eğer geliştirilmek istenen anket soruları birlikte psikolojik bir
özelliği ölçmeyi amaçlıyorsa (tutum, ilgi vb) yukarıda belirtilen ön uygulama
sonrasında anket daha büyük bir grup üzerinde uygulanıp bazı istatistiksel
geçerli ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilir. Ancak daha öncede
bahsedildiği gibi bu süreç bu eğitim modülü kapsamında değildir.

Yukarıda belirtilen ön uygulama aşamaları sonrasında ankete son hali verilir ve anket asıl
uyguylama için hazır hale gelir. Anketlerin nasıl uygulanacağı da önemli bir boyuttur. Yüz
yüze, telefon aracılığıyla, kağıt kalem şeklinde veya çevrimiçi internet aracılığı ile
uygulanabilir. Anketlerin uygulama sürecinde ilişkin daha ayrıntılı bilgiler konu ile ilgili
yardımcı materyallerin içeriğinde sunulmuştur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Anketlerde yer alabilecek soru türlerini belirtip birer örnek yazınız.
2. Anket geliştirme sürecine ilişkin adımları belirterek kısaca açıklayınız?
3. Anket sorusu hazırlarken yapılabilecek hatalardan üç tanesini belirtip, bu hataları
yazdığınız anket soruları üzerinde gösteriniz.
4. Müze ziyaretçilerinin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik, açık ve kapalı
uçlu sorulardan oluşan 5 soruluk taslak bir anket hazırlayınız.
5. Müze ziyaretçilerinin müzelerden beklentilerini belirlemeye yönelik, açık ve kapalı
uçlu sorulardan oluşan 5 soruluk taslak bir anket hazırlayınız.

Ek:2
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ORTAK AKIL ÇALIŞTAYI HAKKINDA
Günümüzde müzeler, eğitsel işlevlerini fark ederek müzeleri durağan ve pasif halinden
kurtularak toplumun tümünü kapsayan birer eğitsel kuruma dönüşmeye başlamışlardır. Bu
değişen müze anlayışı ile gerçekleştirilen bir proje olan “Müze Profesyonelleri” bu alana
değişik bakış açısını sağlamayı amaçlayan bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu nedenle,
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik programları merkezi başkanlığınca,
(Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa
Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen “Müze Profesyonelleri Projesi”
kapsamında, Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim dalı ve proje yürütücüleri ile
gerçekleştirilen kapanış toplantısında bir değerlendirme çalıştayı planlanmıştır. 13 Haziran
2016 tarihinde yapılan Çalıştaya müze ve müze eğitimi ile ilgili farklı alanlardan 68 kişi
katılmış (EK:katılım listesi) ve ortak akıl toplantısı düzenlenmiştir. Müze müdürleri, farklı
üniversitelerden müzecilik ve müze eğitimi alanında çalışan akademisyenler ve müzelerde
görev yapan eğitimciler çalıştaya katılmışlardır. Çalıştayda fikir tepsisi yöntemi ve istasyon
çalışması ile ideal durum ve bu durumu gerçekleştirebilecek öneriler çoklu görüş alınarak
saptanmaya çalışılmıştır.
Öncelikle bir araya gelen gruba “Müze Profesyonelleri Projesi” ile ilgili bilgiler proje
yürütücüsü Prof.Dr.Belgin Akçay tarafından sunulmuştur. Daha sonra KTB Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz özellikle Devlet Müzelerindeki Çağdaş
müzecilik anlayışı kapsamındaki değişimden ve yeni kurulan Müzelerin daha çok ziyaretçi
odaklı bir yaklaşımı öne çıkardıkları, müze eğitimine önem verdiklerinden bahseden bir
konuşma yapmıştır. Ankara Üniversitesi Rektör’ü Prof.Erkan İbiş açılış konuşmasında
Üniversitede çok sayıda yeni müze kurduklarından ve müzelerin bir eğitimi ortamı olarak
kullanılmasının önemindensöz etmiştir. Çağrılı konuşmacı ICOM Türkiye Direktörü Suay
Aksoy tarafından Türkiye’deki ve dünyadaki müzecilik çalışmaları ile ilgili bilgiler
aktarılmıştır.

Çalıştayın ikinci bölümünde Doç.Dr.Ömer Adıgüzel ve Doç.Dr.Ayşe Okvuran tarafından kısa
bir drama çalışması ile etkinlikte yer alacak bireylerin birbirlerini tanımaları ve konu ve
kavramlara ısınmaları saptanmıştır.
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Proje boyunca gerçekleştirilen durum saptama çalışması çalıştay öncesinde katılımcılara
gönderilmiş ve bu konuda bir farkındalık geliştirmeleri sağlanmıştır. Bu nedenle fikir tepsisi
çalışması doğruda ideal durumun saptanması ve bu konuda öneriler geliştirilmesi olarak
sürdürülmüştür.

Çalıştayda üç ana tema ve her bir tema için de iki alt başlık oluşturularak altı grup halinde
konunun detaylıca incelenmesi sağlanmıştır (Eğitim-içerik, fiziksel alt yapı; İletişimpazarlama, içerik ve Yönetim-organizasyon ve kurumlar arası işbirliği). Altı alt grupta
çalışılan ideal durum ve öneriler kendi grubu hem de diğer grup üyeleri tarafından istasyon
tekniği ile oylatılmış ve üçü ana ikisi yedek teme listeler belirlenmiştir.Hem kendi grubu hem
de diğer grup üyeleri tarafından istasyon tekniği ile oylatılmış ve üçü ana ikisi yedek temel
listeler belirlenmiştir.
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Ortak Akıl Çalıştayı prof.Dr.Müge Artar ve Uğur Ersoy’un yönettikleri motivasvon
eğzersizleri ile sona ermiştir.

Çalıştay boyunca 14 katılımcı ile detaylı görüşmeler yapılmış ve müze eğitimi alanına bakış
açıları farklı sorularla incelenmeye çalışılmıştır. Bu katılımcıların (3 müze eğitimi dersi veren
GSF öğretim üyesi, 1 Müzecilik bölümü öğretim üyesi, 7 müze eğitimcisi ve 3 müze müdürü)
müze eğitimi çalışmalarını nasıl başlattıklarını ve sürdürme motivasyonlarının neler olduğu,
ayrıca müze eğitimi temel kavramlarına ilişkin algıları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Görüşmeler sonucunda müze eğitimi, müzede eğitim ve rehberli müze gezisi kavramları
konusunda temel bir ayrım olduğu belirtilmekte ve özellikle rehberli müze gezisinin müze
eğitiminin sadece küçük bir parçası olduğu söylenmektedir. Birçok katılımcı rehberli müze
gezisini farklı tanımlamakta ve eğitimde çok fazla tercih etmediklerini belirtmektedir. Müze
eğitimi ve müzede eğitimi faklı olduklarını belirtmekle birlikte çok net ayrımları yapılmadığı
görülmektedir. Sadece iki katılımcı net bir ayrım tanımlamaktadır.
“Rehberli müze gezisi müze eğitimin atölyelerinden biri bizim için. Orada birlikte gezerek
önceden belirlenmiş eserler üzerinden bilgiler vererek farkındalık kazanmasına yönelik,
elimizdeki koleksiyonun bugüne bağlanabilmesine yönelik olarak rehberli geziden
faydalanabiliyoruz. Fakat onun dışında müze eğitimi kavramı ise daha geniş. Müzede eğitim
ise müzelerin müze eğitimi dışında da kullanılması. Özellikle Milli Eğitim ders programlarına
paralel etkinlikler düzenlenebiliyor. Matematik, Fen Bilgisi, Tarih gibi dersler müzede
işlenebilir, biz müzemizde bunu yapıyoruz, öğretmenlere işlemek istedikleri dersleri için alan
sağlıyoruz.” “tamamen farklı şeyler. Müze eğitimi dediğiniz şey insanların müzecilik
konusunda bir formasyon edinmesini sağlıyor ama müzede eğitim müzenin enstrüman olarak
kullanıp da eğitim verilmesi anlamını taşıyor bana göre. Tamamen farklı şeyler. Rehberli gezi
sadece bir yöntem. İkisiyle karşılaştırılabilecek bir şey değil bence.”
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Bu tanımlarda da görüldüğü gibi aslında sınırlar birbirinin içine girmekte ve mekan kullanımı
ve kavram kazanımı temelleri ayrımın ana yapısını oluşturmaktadır.
Genellikle tüm katılımcılar alanı tanıtan ve belirleyen öğretim üyelerinin bu konuya
yönelmelerini sağlayan kişiler olduğunu ve onların yönlendirmesiyle alanı seçtiklerini
belirtmişlerdir. Özellikle bu çalışmalara devam etmelerini sağlayan nedenler incelendiğinde
öne çıkan vurgu duygusal kazanç üzerineydi. “Biz çocuk eğitimleri ile başladık. Ve
çocuklardan aldığımız ilk tepkiler beni çok etkiledi. Hakikaten hem çok sıcak ve
samimiydiler. Gerçekten bunu yapmamız gerektiğine inandım. Geri dönüşümleri çok çok
farklık oluyordu. 1.si buydu. 2.si mesleki gözle baktığımızda her geçen gün o vatandaşlık
düzeyinde ülkemizde eserlere, kültür varlıklarına yapılan bütün vahşeti görüyoruz. Bu yüzden
onlar büyümeden ergenlik çağına ulaşmadan bizim onları grup ne kadar kıymetli şeyler
olduğunu, korumamız gerektiğini öğretmemiz gerekiyordu ve bunun tek yolununda onların
müzede geçirebilecekleri 2 saat hoş vakit oradaki uzmanların onlarla ilgilendiği, iletişime
geçebildiği güzel insanlar olduğunu göstermek bile ilerde kültür varlıklarına bakış açılarını
değiştireceğine inandım ve bunu gördüm.”
Katılımcılar bireysel olarak müze eğitimi uygulamalarının kendilerine çok şey kattığını
eğitime ve müzelere bakış açılarını değiştirdiğini ve aynı zamanda müze eğitimi uygulamaları
sırasında aldıkları doyumla duygusal kazançları olduğunu da dile getirmişlerdir.
Kurumsal destek ya da engellemeler sorulduğunda ise eğer üst yöneticiler eğitimi destekleyen
bireylerse sorun yaşamadıklarını hatta oldukça fazla destek gördüklerini belirten katılımcılar
sadece toplumsal olarak müze eğitiminin anlaşılmadığına dikkat çekmişlerdir. Bu noktada
müze eğitiminin toplum tarafından anlaşılması ve desteklenmesinin önemli olduğu sıklıkla
vurgulanmıştır.
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İDEAL DURUM / HEDEF İFADESİ
EĞİTİM/ FİZİKSEL ALT YAPI

Grup No
T
A
H
T
A

A
T

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

1.Müzelerde eğitim ortamı oluşturularak kurum bünyesinde 22
“Müze Eğitimcisinin” de bulunduğu EĞİTİM BİRİMİNİN
kurulması
2.Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim 1
Politikaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi “Hangi obje, hangi
ünite ile bağlantılıdır?”
3.Müzelerde gönüllü görevlilerin yaygınlaştırılması ve 9
sürdürülebilir kılınması
4.Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması için müfredatın 7
müzelere uygun oluşturulması
5.Gezici müzeler kurularak, müzeler daha fazla erişilebilir hale 5
getirilmesi

EĞİTİM/ İÇERİ
Grup No

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

M

1) Müzelerde kadrolu müze eğitimciler bulunmalı ve 16
müzenin büyüklüğüne (ziyaretçi potansiyeline göre)
kadro sayısı belirlenmeli
2) Her müzenin kendi koleksiyon, ortam ve koşullarına göre 11
hazırladığı bir eğitim paketi olmalı
3) Müze eğitimi konusunda politika belirlemeli
7

A

4) Eğitim ile ilgili yeterli ödenek ayrılmalı

L

5) Müze eğitiminin Türkiye genelinde tel elden yürütüleceği 4
(bölgesel bazda) tek idari birim olmalı

S
A
R
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7

İLETİŞİM/ İÇERİK ANALİZİ
Grup No

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

1. Müzeye gelen ziyaretçileri ilk karşılayan personele insan 15
iletişimi konusunda gerekli eğitimin verilmesi

S
E

S

2. Müze ziyaretçilerinin demografik özellikleri bir veri sağlar

8

3. Müze ziyareti sonucunda memnuniyetlerin ölçülmesi

7

4. Yayın, fikir defteri oluşturulmalı

6

5. Gelebilecek her türlü soruya cevap verebilecek birbirini 5
tamamlayan ekip (müze) üyelerinin bulunması

İLETİŞİM/ PAZARLAMA
Grup No

M
O
Z
A

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

1. Toplumun bölgesel yapısı göz önünde tutularak kadın çocuk,
genç yaşlı gruplar için toplantı ve etkinlikler düzenlemek

17

2. Uluslararası müzelerle işbirliği yapmak ortak sergiler açmak

7

3. Müze eğitim departmanının haftalık yıllık programlarla bir 6
okul –ekol haline dönüştürülmesi-

İ

4. Halkın yoğun olduğu yerlerde müzedeki eserlerle ilgili 4
grafiklerin hazırlanması

K

5. Kafeterya ve restoranlar mesai saati haricinde kullanılması.
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4

YÖNETİM/ ORGANİZASYON
Grup No

D
E
Ğ

İ
Ş

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

1.Müzelerde farklı disiplinlerde uzman (müze eğitimcisi, 18
antroplog, sosyolog vs.) kadroların istihdam edilmesi
2.Müze yönetiminin
özerkleştirilmesi

bütçesel

ve

bürokratik

anlamda 17

3.Yönetim süreçleri müzede oluşturulacak bir ekip tarafından 7
gerçekleştirilmelidir.
4.Müze yöneticileri yönetim bilimleriyle ilgili eğitimli kişiler 3
olup mutlaka alandan gelmiş olmalıdır

İ
M

YÖNETİM/ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ
Grup No
18
M

İdeal Durum / Hedef İfadesi

Puan

1.Müze işbirliğini, diyaloğunu geliştiren bir kurum olarak yerel, 18
ulusal ve uluslararası bir yönetim politikası belirlenmelidir.

A

2.Müzeler yerel yönetimler ile işbirliği yapmalıdır.

10

Y

3.Müzeler üniversiteler ile işbirliği yapmalıdır.

8

I
S

4.Kurumlararası işbirliği konusunda prosedürler zorlaştırıcı 5
olmamalıdır.
5.Müzelerin kurumsal işbirliği kapasitesi, yönetim becerisini 5
destekleyecek eğitim ve personel vizyon projesi oluşturulmalı.
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ÖNERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

EĞİTİM/ FİZİKSEL ALT YAPI
Grup No
Puan
T
A
H
T
A

A
T

Öneri Geliştirme Çalışması
1.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze eğitimi şubesi 10
açılması ve sonucunda Bakanlık tarafından müzelere eğitimci
tahsis edilmesi
2.1.Müze Eğitim Şubelerine ulusal düzeydeki kadrolaşma ve 7
gönüllü çalışan sisteminin kurulması
2.Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersleri zorunlu ve yoğun
olmalı
3.Gezici müze uygulamalarının geliştirilmesinde Avrupa 5
Birliği’nden destek alınarak müzelerden seçilecek eser
mulajlarından oluşturulacak (bilgi panosu, etiket) gezici müzeleri
sürdürülebilir olarak uygulanması
4.1.Öğretmenlere hizmet içi eğitim programlarında müzelerin yer 2
verilmesi bu seminerlerin MEB ve KTB işbirliği yapılması
2.Müze eğitim programlarının müzenin koleksiyonuna uygun
şekilde oluşturulması
5.1.Ulusal ve uluslararası işbirliğine gidilmesi
1
2.Öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik müzelerin tanıtıldığı
kamu spotu
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EĞİTİM/ İÇERİK
Grup No
Puan

S
A
R
M
A
L

Öneri Geliştirme Çalışması
1. Müzelerde kadrolu müze eğitimciler bulunmalı ve
müzenin büyüklüğüne (ziyaretçi potansiyeline göre)
kadro sayısı belirlenmeli
1.1.KTB ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı müze
eğitimcisi kadrolarına ilişkin “ihtiyaç belirleme”
çalışması yapılmalı
1.2.Müze gönüllü kadroları oluşturmak (okulöncesi
öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve sosyal bilimler vb.
alanlarda lisans eğitimi olan)
1.3.Müze eğitimcilerinin fakültelerin müzecilik ve müze
eğitimi programlarından mezun olmuş veya müze ve
eğitimi dersleri almış mezunlar arasından seçilmeleri
2. Her müzenin kendi koleksiyon, ortam ve koşullarına göre
hazırladığı bir eğitim paketi olmalı
2.1.Her müze öne çıkan eserlerine yönelik analiz çalışması
yaparak (koleksiyon üzerinde) öne çıkan 50 eserinden
oluşan eğitim paketi hazırlanmalı
2.2.Çocuk, genç, yetişkin, ileri yetişkin vb. ziyaretçi
gruplarının beklenti ve taleplerini dikkate alarak paket
içeriği ve tasarım özellikleri belirlenmeli
2.3.Eğitim paketleri görsel malzemeden zengin, farklı yaş
gruplarının ilgilerini çekecek tasarım özellikleriyle
bezenmiş ve teknolojik olanaklar kullanılarak dijital
ortama aktarılmış olmalı
3. Müze eğitimi konusunda politika belirlenmeli
3.1.Müzecilik alanında çalışan uzmanlardan oluşan
disiplinler arası bir ekip ile (Üniv. Müzeciler, Bakanlık
vb.) bir politika oluşturma çalıştayı, düzenli toplantılar
yapılıp çalışma yönergesi hazırlanmalı
3.2.Mevzuata yönelik bir müze eğitimi kılavuzu yönetmelik
oluşturmalı
3.3.Yurtdışındaki benzer politikalar incelenip içeriği Türk
toplumuna uygun hale getirilmeli
4.Eğitim ile ilgili yeterli ödenek ayrılmalı

16

11

7

7

5.Müze eğitiminin Türkiye genelinde tek elden yürütüleceği 4
(bölgesel bazda) tek idari birim olmalı
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İLETİŞİM/ PAZARLAMA
Grup No
M
O
Z
A
İ
K

Öneri Geliştirme Çalışması

Puan

1.Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ve aynı zamanda farklı 4
demografik özelliklere göre tanıtım amaçlı eğitim programlarının
hazırlanması
2. Müzelerle uluslararası düzeyde dönüşümlü olarak workshop, 4
sergi, seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi
3. Kadın, çocuk ve yaşlı gibi farklı sosyal gruplara yönelik ilgili 3
STK, MEB, huzurevi vb. gibi kurumlarla yapılan projelerin
tanıtımı ve sunumu
4. Tematik müze tanıtım faaliyetlerinin düzenlemesi

2

5. Çocuk kanallarında yayınlanması için müzeyi tanıtıcı 2
animasyonlar hazırlanması

İLETİŞİM/ VERİ ANALİZİ
Grup No

Öneri Geliştirme Çalışması

Puan

1. Müze çalışanlarına ziyaretçi ile iletişimin sağlanabilmesi için 10
hizmet içi eğitimin periyodik olarak verilmesi.
S
E
S

2. Müze ziyaretçilerine giriş ve çıkışta anket uygulanmalı, 9
ziyaretçilerin demokratik özellikleri ve müzeden memnuniyet
durumları hakkında bilgi sağlanabilir.
3. Ziyaretçilerin müzelerle iletişime geçebilmelerindeki en 8
önemli faktör müzelerin varlığıyla insanları çağırabilme
özelliğine sahip olabilmesidir.
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YÖNETİM/ ORGANİZASYON
Grup No
D
E
Ğ
İ
Ş
İ
M

Öneri Geliştirme Çalışması

Puan

1.Müzecilik faaliyet alanlarının yeniden gözden geçirerek iz 10
tanımlarının yapılması, buna göre mevzuat düzenlemelerinin
yapılarak ihtiyaçlara uygun kadroların Maliye Bakanlığı’ndan
tahsis edilmesi.
2.Genel Mali Yıl Bütçeleri hazırlanırken her müzenin faaliyet 10
alanlarına göre “müzeye özel” bütçelerin, ödeneklerin tahsis
edilmesi ve bürokratik izleyiş açısından doğrudan KVMGM’ne
bağlanması.
3.Müze yöneticilerinin çağdaş yönetim biliminin esaslarına göre 6
akademik ya da meslek için eğitim programlarıyla desteklenerek
sertifikasyon sistemine dahil edilmesi.

YÖNETİM/ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ
Grup No

Öneri Geliştirme Çalışması

Puan

18

1.Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gösterebilmeleri 5
için müzeler idari ve mali açıdan özerk olacak biçimde
yapılandırılmalıdır.

M

2.Müzeler, yerel yönetimlerle bilimsel toplantı, çalıştay ve yöre 5
halkının müzeyi etkin kullanımına yönelik organizasyonlar
düzenlemelidir. Bu bağlamda kaynak ve personel konusunda
işbirliği için bağlayıcı protokoller yapılmalıdır.

A
Y
I
S

3.Müzelerle üniversiteler arasında yönetim, eğitim ve 6
uygulamalar konusunda işbirliği yapılabilmesi için tarafları
bağlayıcı protokoller yapılmalıdır.
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13 Haziran 2016 “Ortak Akıl Çalıştayı” Katılımcıları
MÜZE ÇALIŞANLARI
Abdullah Kocapınar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Gn.Md.
Zülküf Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Gn.Md.Yrd.
Solmaz Gülşen
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Gn.Md.Şube Md.
Okan İbiş
Kültür Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
Nevzat Vural Turizm Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Gn.Md.Yrd.
Enver Sağır Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürü
Asuman Alpagut Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Halil Demirdelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ayşegül Canan Ortakçı
Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü.
Meryem İçöz Ankara Resim Heykel Müzesi
Sevgi Falangök
Ankara Resim Heykel Müzesi
Mehmet Şengül Antalya Büyükşehir Belediyesi (Arkeolog)
Mine Kiraz Bolu Müze Müdürü
Zihni Tümer Cer Modern Yöneticisi
Önder İpek Çorum Müze Müdürü
Meral Yılmaz
Çorum Müze Müdürlüğü
Hasan Karakaya
Edirne Müze Müdürü
Nazan Gezer Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Müdürlüğü
Mustafa Erkmen
Erzurum Müze Müdürü
Gülşah Altunkaynak
Erzurum Müze Md. lüğü Uzm. Arkeolog
Mehmet Yücel Kumandaş Etnoğrafya Müzesi Müdürü
Işık Tuba Önen
Etnoğrafya Müzesi
Tenzile Uysal Gaziantep Müze Müdürü
Nilüfer Sezgin
Hatay Müze Müdürü
Özlem Elbistan
Kars Müze Müdürlüğü.
Rıdvan Gölcük
Kocaeli Müze Müdürü
Emine Bayam
Koç Müze Müdürlüğü
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Mine Sofuoğlu
Koç Müzesi
Yeşim Özturan
Koç Müze Müdürlüğü
Ayşe Bağırıcıoğlu Koç Müzesi Eğitim Bölüm Sorumlusu
Nihat Erdoğan
Mardin Müze Müdürü
Halil Eskin PTT Pul Müzesi
Müslüm Ercan
Şanlıurfa Müze Müdürü
Dr. Rukiye Dilli
Tabiat Tarihi Müzesi MTA Müzesi-Eğitim Birim Yöneticisi
Buket Koçer Tabiat Tarihi Müzesi MTA Müzesi-Halkla İlişkiler Birim Yöneticisi
Orhan Kaymak
Vakıf Eserleri Müzesi Müdürü
Suzan Bayraktaroğlu Vakıf Eserleri Müzesi
AKADEMİSYENLER
Doç.Dr. Ömer Adıgüzel
A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof.Dr. İsmail Güven
A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof.Dr. Gürcan Gürgen A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Doç.Dr. Dilek Acer A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof.Dr. Zeynep Erdoğan A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof.Dr. Nuran Kayabaşı A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç.Dr. Cengiz Çetin
Doç.Dr. Ayşe Okvuran
A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Feryal Söylemezoğlu A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Ayşem Yanar
A.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Zekiye Çıldır Artvin Çoruh Üniv. Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof.Dr. Adnan Tepecik
Başkent Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof.Dr. Serap Buyurgan Başkent Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Şule Boduroğlu
Bolu İzzet Abant Baysal Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Aynur Eğitmen
Çağdaş Drama Derneği Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Urungu Akgül Dokuz Eylül Üniv. Edebiyat Fak.
Doç.Dr. Levent Mercin
Dumlupınar Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç.Dr. Özlem Alp Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ali Akın Akyol
Gazi Üniv. Sanat Tasarım Fakültesi
Yrd.Doç.Nursel Baykasoğlu
Gazi Üniv. Sanat Tasarım Fakültesi
Yrd.Doç.Lale Özder Gazi Üniv. Sanat Tasarım Fakültesi
Prof.Dr. Candan Dizdar Telwiel Hacettepe Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof.Dr. Fethiye Erbay
İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi
Dr. Fatma Giritli KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Koç Üniversitesi VEKAM
Yrd.Doç.Dr.Ferda Öztürk Kömleksiz Lefke Avr. Ünv. Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Murtaza Aykaç
Niğde Üniv. Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. Vedat Özsoy
TOBB Ekonomi Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Emine Kıvanç Yakın Doğu Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Kadriye Tezcan
Yıldız Teknik Üniv. Sanat Tasarım Fakültesi
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