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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 

2.DÖNEM 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

KONUSU: MODERN SANATIN ÖNCÜSÜ VAN GOGH VE ESERLERİ 
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.Sınıf 
Barok dönemi ve 

sanatçıları hakkında bilgi 

Sanatın ve sanatçının 

toplumsal olaylardan 

etkilendiğini fark eder. 

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  
Bu projede sizden. Modern sanatın öncülerinden biri olan sanatçı Vincent Van Gogh hakkında araştırma 

yapınız. https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en linkten Van Gogh Müzesini 

geziniz. Sanatçının eserlerinden yola çıkarak hangi konularda resim yaptığını araştırınız. 

Bu projedeki araştırmalarınızı ve izlenimlerinizi yazılı ve görsel Power Point sunum haline getirerek 

teslim etmenizi bekliyoruz. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
  

● Kapak  

● İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR  

 

Van Gogh  
● Dönemi, 

● Eserleri, 

● Eserleri hakkında bilgi toplamak 

● Eserlerin konusu, 

● Görseller toplamak (baskı, fotoğraf, broşür…vb.) 

Sonsöz  
● Ödevin seçilme nedeni 

● Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

● Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

● Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular  

 

⮚ Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde belirtilen Modern sanatın öncülerinden biri olan sanatçı Vincent Van Gogh hakkında Internet 

ya da kitaplardan araştırma yapınız. Size verilen linkten müzeyi gezerek eserlerini inceleyiniz. 

Hazırlıklarınızı ve projenin nasıl devam edeceğini öğretmeninizle paylaşınız. 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
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ÖNERİLER  

● Öncelikle Van Gogh hakkında İnternetten araştırma yapınız? Sanatçının hayatı ve resimlerinin 

konusu nu araştırınız? Böylece projeniz hakkında yapacağınız çalışmayı daha rahat planlayıp 

tasarlayabilirsiniz. 

● Sanatçı ve eserlerini inceleyerek eserler hakkında notlar tutunuz. 

 

 

DEĞERLENDİRME  
Proje = Yazılı ve görsel dokümanlardan oluşacaktır.  

 

● İçerik: Sanatçı Van Gogh ve eserleri hakkında bilgiler (30p), sunum (10p), sonsöz (10p) 

● Görsel materyal kullanımı (20p) 

● Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p) 

● Kaynakça (10p) 

● Proje düzen ve temizliği (10p) 

● Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (-10p) 
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2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ PROJE 

DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ 
Öğrencinin Adı-Soyadı:   Numarası:  Sınıfı:   Tarih: 

Proje Konusu: Modern Sanatın Öncüsü Van Gogh ve Eserleri 

KATEGORİ ÇOK İYİ İYİ ORTA GELİŞTİRİLMELİ 

Yeter

siz 

(0) 

P

ua

n 

Öğretmen 

Görüşü 

PROJE 

İÇERİĞİ 
 (Kavrama, 

tutarlılık, 

örneklendirme, 

özgünlük ve 

orijinallik) 

 

Öğrenci konuyu 

kavramış, sunumu 

kendi içinde tutarlı 

ve konu bütünlüğü 

içinde vermiş, 

orijinal ve özgün 

örneklendirmelerle 

etkili hale 

getirmiştir. (30) 

 

Öğrenci konuyu 

kavramış, sunumu 

kendi içinde tutarlı 

ve konu bütünlüğü 

içinde vermiş, 

örneklendirmelerle 

etkili hale 

getirmiştir. (25) 

 

Öğrenci konuyu 

kısmen 

kavramış, konu 

bütünlüğünü 

tam olarak 

sağlayamamış, 

sıradan örnekler 

vermiştir. (20) 

 

Öğrenci konunun çok 

az bir kısmını 

kavramış, konu 

bütünlüğünü 

sağlayamamış ve 

yetersiz/anlaşılmayan 

örnekler vermiştir. 

(15) 
 

   

ARAŞTIRMA 

TEKNİKLER

İ 
(Kaynak 

kullanımı, 

kanıt 

kullanımı, 

alıntılar) 

 

Öğrenci oldukça 

farklı kaynaklardan 

faydalanmış, 

çalışmasını güçlü 

kanıt ve alıntılarla 

desteklemiştir. (10) 

 

Öğrenci farklı 

kaynaklardan 

faydalanmış, 

çalışmasını yeterli 

kanıt ve alıntılarla 

desteklemiştir. (8) 

 

Öğrenci aynı 

türde 

kaynaklardan 

faydalanmış, 

çalışmasını 

kısmen 

destekleyen 

kanıt ve 

alıntılar 

kullanmıştır. (6) 

 

Öğrenci bir kaynaktan 

faydalanmış 

çalışmalarını kanıt ve 

alıntılarla 

desteleyememiştir. 

(4) 

   

MATERYAL 

KULLANIMI  
(Film, Afiş, 

Dergi, 

Fotoğraf vs..) 

İçeriğe uygun, çok 

sayıda ve çeşitli 

türde materyal 

kullanılmıştır. 

(20) 

Kullanılan 

materyaller içeriğe 

uygun; yeterli 

sayıda ancak tek tip 

materyal 

kullanılmıştır. 

(15) 

Kullanılan 

materyallerin 

bir kısmı 
içeriğe 

uygundur, 

yeterli sayıda 

ve çeşitte 

değildir. (12) 

Kullanılan 

materyallerin hiçbiri 

içeriğe uygun değil ya 

da yeterli sayıda ve 

çeşitte değildir. 

(8) 

   

AKTARMA,  

SUNUM 

BECERİLER

İ 
(Dili kullanma, 

göz teması, 

etkili sunum 

becerileri) 

 

Anlaşılır ve etkili bir 

dil kullanıldı. Vücut 

dili ve göz temasının 

yerinde kullanıldığı 

oldukça etkileyici bir 

sunumdu (10) 

Anlaşılır ve etkili bir 

dil kullanıldı. Vücut 

dili ve göz temasının 

yerinde kullanıldığı 

etkileyici bir 

sunumdu. (8) 

Anlaşılır bir dil 

kullanıldı. 

Vücut dili ve 

göz temasının 

kısmen 

kullanıldığı 

etkileyicilikten 

uzak bir 

sunumdu. (6) 

Yeterince anlaşılır bir 

dilin kullanılamadığı, 

sunumun kartlardan 

ve/veya ekrandan 

okunduğu, vücut dili 

ve göz temasının 

olmadığı bir sunumdu. 

(3) 

   

DÜZEN 

 Düzen, Kapak 

 Önsöz, 

İçindekiler Son 

söz   

 

Belirtilen ölçütlerin 

tümüne tam olarak 

yer verilmiştir. (20) 

Belirtilen ölçütlerin 

3 tanesine yer 

verilmiştir. 16 

Belirtilen 

ölçütlerin 

2tanesine yer 

erilmiştir (12) 

Belirtilen ölçütlere 

yeterince verilmiştir 

(8)                       

 

  

DİL VE 

ANLATIM 
Dilin doğru ve 

etkili 

kullanılması 

 

Türkçe tamamen 

doğru ve etkili bir 

şekilde kullanılmış.  

Yazım ve noktalama 

kurallarına tezin 

tamamında uyulmuş 

(10) 
 

Türkçe çoğunlukla 

doğru ve etkili bir 

şekilde kullanılmış.  

Yazım ve noktalama 

kurallarına 

çoğunlukla uyulmuş. 

(8) 
 

Türkçe tezin bir 

kısmında doğru 

ve etkili bir 

şekilde 

kullanılmış.  

Yazım ve 

noktalama 

hataları var. (6) 

Türkçe doğru ve etkili 

bir şekilde 

kullanılmamış.  Çok 

sayıda yazım ve 

noktalama hataları 

var. (3) 

 

   

Toplam         
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