MÜZİK DERSİ
(İLKOKUL VE ORTAOKUL 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 VE 8.
SıNıFLAR)
Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ
 Eğitim, bireyin içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel
değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik
duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir. Bir
eğitim sistemini oluşturan temel ögelerin başında öğretim
programı gelmektedir.

 Eğitim süreci ile kazanılan beceriler, bireylerin yaşam
standartlarının gelişmesine önemli katkılarda bulunurken
ülkelerin küresel rekabet kapasitelerine ve demokratik
gelişimlerine önemli katkıda bulunmaktadır. Günümüzün
sosyal ve ekonomik koşullarında etkin rol oynayabilecek
bireyler yetiştirebilmek, ülkelerin uluslararası alanda rekabet
edebilirliği ile doğrudan ilişkilendirilmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ

Öğretim programları; bireyi topluma, toplumu da bireye feda etmeyen, kişi
hak ve hürriyetine saygılı, uzlaşmacı bireyler yetiştirmek üzerine
temellendirilmiştir. Bu anlayışla bireyin sahip olduğu tüm yeterlilikleri
potansiyeli ölçüsünde mümkün olduğu kadar geliştirmesine fırsat verecek;
bireyin aklını ve duygularını sağlıklı şekilde işletebilmesi için gerekli olan
bilgi, beceri ve anlayışı kazandırabilecek bir tasarım dikkate alınmıştır.
Öğretim programlarında doğa bilinciyle desteklenen bir çevre anlayışına
sahip öğrencilerin yetiştirilmesiyle beraber, öğrenmenin sadece okul
mekânları veya sınıflarla sınırlı olmadığı, bütün hayatı kapsadığı fikrini
temele alan, öğrenilenlerin günlük hayatta kullanılabilmesinin yolunu açan
bir yaklaşım dikkate alınmıştır.

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ
 Estetik duyarlılık ve estetik eğitimi “estetik yargının bir bilgi
yargısı değil, bir beğeni yargısı olduğu” bilinci ile hareket
ederek öğrencinin güzel nesneye dair duyumlarını geliştirmeyi
ve duygularını ifade edebilmesini amaçlar.

 Öğretim programlarında niçin var ettiğimizi ve nasıl
gerçekleştirdiğimizi bilmediğimiz bir güzellik ortaya koyma
yerine, yapılan her estetik davranışın veya ürünün daima bir
ölçü ve hesap ile meydana getirildiği düşüncesiyle
sürdürülebilir bir estetik anlayışı öğrencilere kazandırılması
hedeflenmiştir. Yemek kaşığından çeşmeye, kuş yuvasından
kapıya kadar hayatı, en ince ayrıntısına varana dek, süsleme
hassasiyeti taşıyan bir geleneğin bu imkânlarının tekrar ortaya
çıkarılması beklentisiyle hareket edilmiştir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ
 Öğretim programlarında “birey” olmanın aynı zamanda çok
daha geniş bir “dünya ailesi”ne ait olmak olduğunun bilincine
varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir
hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak
ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip
kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.

 Farklı disiplinlerin bir arada olduğu ama nihayetin sadece bu
disiplinlerin toplamından ibaret olmadığı, kendi niteliklerini
taşıyan bir “bütün”e sahip ve aynı zamanda disiplinler arası
etkileşimin açık olduğu bir yaklaşımla sadece hedefi değil, yolu
da inşa eden bir içerikle öğretim programları hazırlanmıştır.

ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

Müzik Dersi Öğretim Programı’nın amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda
ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri’ne uygun olarak
öğrencilerin;
• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân
sağlamak,
• Yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek,
• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere
ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını sağlamak,
• Kişilik ve öz güven gelişimlerine katkı sağlamak,
• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

• Müzik ile ilgili çalışmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını
sağlamak,
• Bireysel ve toplu olarak nitelikli farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve
enstrümanla çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak,
• İstiklâl Marşı başta olmak üzere marşlarımızı özüne uygun olarak
seslendirmelerini sağlamak,
• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
• Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi
kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
• Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak
amaçlarına ulaşmalarının sağlanmasıdır.

ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL BECERİLER

Müzik Dersi Öğretim Programı’nda hedeflenen temel beceriler, Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre Türk millî ve manevi kültürü dikkate alınarak ele
alınmıştır. Geçmişten günümüze kadar oluşan müzikle ilgili birikimlerimiz ve
değerlerimiz temel alınmakla birlikte, farklı kültürler ile diğer bilim alanları da
Müzik dersinin kapsamında yer almaktadır.
Müzik Dersi Öğretim Programı’nda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan
temel yetkinlikler esas alınmıştır. Bu kapsamda;
1. Anadilde iletişim
2. Yabancı dillerde iletişim
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
4. Dijital yetkinlik
5. Öğrenmeyi öğrenme
6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler
7. İnisiyatif alma ve girişimcilik
8. Kültürel farkındalık ve ifade
anahtar yetkinlikleri dikkate alınarak Müzik dersine özgü temel bilgi, beceri ve
yeterlilikler; kazanımlar ile açıklamaların içerisinde ifade edilmiştir.
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Müzik dersi; katılımcı, sürekli geliştirilebilir, yeniliklere açık ve değişime
öncülük eden bir yapıya sahip olup bu derste aşağıdaki becerilerin
geliştirilmesi hedeflenmektedir:
1. Müziği tanıyabilme
2. Müzik - beden uyumunu sağlayabilme
3. Müziği dinleme, söyleme ve ritimsel etkinliklerle müzik yapabilme
4. Müziği bireysel ya da toplu yapabilme
5. Müzikle toplum arasındaki bağı görebilme
6. Müzikle kültür, tarih ve estetik arasında bağ kurabilme
7. Müziği millî ve manevi değerlerle ilişkilendirebilme
8. Müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kurabilme
9. Müziğin her insan için öğrenilebilir olduğunu anlayabilme
10. Kendini müzik yoluyla ifade edebilme
11. Kültürel miras ve çeşitliliği geliştirebilme
12. Etkin müzik üreticisi olabilme

ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı,
mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını
sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla
donatmak yer almaktadır. Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci
içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflere
ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem
taşımaktadır.
Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan
ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır.
Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları
içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum,
medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi
bulunmaktadır.

ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Bu doğrultuda Müzik Dersi Öğretim
Programı’nda;
arkadaşlık,
çalışkanlık,
duyarlılık,
dürüstlük,
estetik,
eşitlik,
iyilikseverlik,
özgürlük,
gibi değerlere yer verilmiştir.

paylaşma,
sabır,
saygı,
sevgi,
sorumluluk,
vatanseverlik,
vefa

ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

ÖĞRETİM PROGRAMINDA REHBERLİK

Kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması,
kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım
etmek öğretim programlarında rehberlik çalışmalarının nihai amacını
oluşturmaktadır.
Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden;
• Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları,
• Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları,
• Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri,
• Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini
geliştirmeleri,
• Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmeleri,
• Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar
geliştirmeleri,
• Eğitsel ve mesleki gelecekleri için gerekli alt yapıya ulaşmaları
beklenmektedir.M PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

ÖĞRETİM PROGRAMINDA REHBERLİK

Öğretim programlarında ele alınacak her türlü rehberlik çalışmalarının içeriği
okulun özellikleriyle öğrencilerin gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarına göre farklılık
göstermektedir. Çünkü programlardaki rehberlik çalışmalarının içeriği bu
dönemdeki çocukların gelişim özelliklerine uygun, akademik başarılarını
destekleyici ve eğitim amaçlarıyla uyumlu biçimde hazırlanmalıdır.

Öğretim programı uygulanırken bireysel farklılıklar, bütün öğrenciler için olduğu
kadar özel gereksinimli öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle durulması
gereken konulardan biridir. Bu nedenle öğretim programı uygulanırken özel
gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli öğrencilerin ilgi,
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalı ve planlamalar
yapılmalıdır.

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Müzik Dersi Öğretim Programı:
1. Dinleme-Söyleme
2. Müziksel Algı ve Bilgilenme
3. Müziksel Yaratıcılık
4. Müzik Kültürü
olarak 4 temel öğrenme alanından oluşmaktadır.
Öğretmen, öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılmasını sağlamak için anlatım,
soru-cevap, röportaj, münazara, araştırma-inceleme, oyun, drama, yaparakyaşayarak öğrenme, üretme, görev paylaşımı, sergileme gibi çeşitli öğretim
yöntemlerini kullanmalıdır.
Dinleme, ritimleme, doğaçlama yapma, toplu söyleme ve çalma gibi özel müzik
öğretim yöntemleri, öğrencilerin Müzik dersini sevmeleri ve dersin etkili bir
şekilde işlenmesi için ayrı bir öneme sahiptir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öğretmen, bu öğretim yöntemleri ve öğrenme alanlarını esas alarak uygulamada
aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:
• Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını göz önünde bulundurarak bireysel ilgi ve
becerilerini ön plana çıkaracak, öğrencileri aktifleştirecek etkinlikler
planlanmalıdır. Çevre şartları da göz önünde bulundurularak öğrenme
ortamlarının motive edici, ilgi ve merak uyandırıcı olmasına özen gösterilmelidir.
• Öğrencilerin araştırma-inceleme ve bilgiye ulaşmasında bilişim teknolojisinden
faydalanmaları hususuna dikkat edilmelidir.
• Kazanımlar, öğrenme-öğretme sürecinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar
aracılığıyla öğrencilerden beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler olup
öğrencilerin gelişim düzeyi göz önünde bulundurularak bütün sınıf düzeyinde
sunulmuştur. Bu kazanımlar, sarmal bir yapıya sahip olup işleniş sırası, sınıf
düzeyi ve sınıfın isteği doğrultusunda öğretmen tarafından belirlenmelidir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Dersin işlenişinde belirli gün ve haftalarda, ilgili kazanımlarla gerekli ilişkilendirmeler
yapılmalıdır.
• Bu derste teori amaç değil araçtır. Temel müzik eğitiminde hedeflenen, öğrencilere
müzik zevki kazandırmak, öğrencilerin sanat ve estetik algılarını geliştirmek olmalıdır.
• Dersin işlenişi sırasında programda yer alan aynı sınıf seviyesindeki farklı öğrenme
alanlarının kazanımları öğrencilerin gelişim düzeyleri de göz önünde bulundurularak
birlikte ele alınmalıdır. (Örneğin: 1. sınıf Mü.1.A.2. ile Mü.1.D.1. kazanımları)
• Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmeli, tüm
kazanımlar ilgili değerlerle eşleştirilmeli ve örtük program anlayışından hareketle
dersler işlenmelidir.
• Öğrencilerin eğitim öğretim sürecini bir bütün olarak tamamlamaları için Müzik
dersi işlenirken diğer dersler ile ilişkilendirmeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Örneğin sağlık ile ilgili şarkılar Hayat Bilgisi, millî ve manevi değerleri yansıtan marşlar
Sosyal Bilgiler, nota süreleri ve değerleriyle ilgili konular Matematik, ritimle hareketler
Beden Eğitimi ve Spor dersi vb. ilişkilendirmeler yapılabilir.
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Öğrencilerin her sınıf düzeyinde okul şarkıları, türkü, şarkı vb. söyleme
etkinliklerinden dengeli olarak sekiz eser seslendirmeleri beklenir.
• Nörobilim ve müzik psikolojisi bilim dallarında yapılan güncel çalışmalar çalgı
eğitiminin beynin farklı işlev gören bölgelerini geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır.
Dolayısıyla çalgı eğitimi her sınıf düzeyinde yeterli derecede gerçekleştirilmelidir.
• Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olacak kazanımlar için gerekli temel
yaşam becerilerinin geliştirilmesine önem verilmeli ve etkinlikler bu anlayışla
hazırlanmalıdır.
• Müzik dersinin, zevkli ve eğlenceli bir şekilde işlenerek öğrencilerin
kazanımlara ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

ÖĞRETİM PROGRAMININ İLKOKUL 1 ve 2.
SINIFLAR ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRETİM PROGRAMININ İLKOKUL 3 ve 4.
SINIFLAR ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRETİM PROGRAMININ İLKOKUL 5 ve 6.
SINIFLAR ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

ÖĞRETİM PROGRAMININ İLKOKUL 7 ve 8.
SINIFLAR ÖĞRENME ALANLARI VE SÜRELERİ

TEŞEKKÜRLER…

