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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

11. SINIF MÜZİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: DÜNYANIN MÜZiK RENKLERİ PROJESİ (CAZ MÜZİK ) 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

11. Sınıf 

DÜNYANIN MÜZİK 

RENKLERİ (CAZ 

MÜZİĞİ)   

Araştırma Becerisi, Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

Öğretim 

yılı 

süresince 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Caz müziği beyazların dünyasına girdiğinden beri, müzik bilimcilerinin ve caz eleştirmenlerinin kafasını hep 

kurcalamıştır. Aslında caz başlığı altında bu konuyu incelemek, cevap bulmak güçtür. Amerika’nın en tanınmış 

caz eleştirmenlerinden Marshall Stearns uzun çalışmalarından sonra şöyle bir sonuca varmıştır “Caz Avrupa 

çalgılarını kullanan, Avrupa armoniğinin ve Afrika ritminin unsurlarını birbirine bağlayan doğaçtan çalınan 

Amerikan müziğidir”. Bu terim bilimsel açıdan sağlam görülmektedir. Bu tanımlama doğrultusunda Caz’ın 

varoluş nedeni ne olabilir? Hangi toplumsal ve kültürel olaylar bu müzik türünün oluşmasında etkendir? Caz 

müziği neyi anlatır? Toplumların yaşadıkları tarihsel süreçlerin bu müzik türü üzerinde ki etkileri ne olabilir? Bu 

müzik türü hakkında bir bilinç oluşturabilir miyiz? Soruları bağlamında entelektüel bir bakış açısı oluşturmak ve 

bu müzik türünü daha yakından tanımak ve anlamak gerekliliği vardır. 

 

KONU 

 

Bu çalışmada sizlerden müziğin kişisel ve kültürel kimlikleri geliştirmede ve ifade edebilmede nasıl rol 

oynadığını anlamanız, müziğin toplumdaki rolü ve bununla ilgili kültürel ve tarihsel anlamda farkındalık 

oluşturmanız, Caz müziğini ritim, doku, form armoni, enstrüman, teması ve içerik açısından tanımlayarak bilgi 

sahibi olabilmeniz, Caz’ın varoluş nedenlerini araştırmanız, Toplumların yaşadıkları tarihsel süreçlerin bu müzik 

türü üzerinde ki etkileri ne olabilir? Sorusuna yanıt aramanız ve düşüncelerinizi aktarabilmeniz ve tüm bu 

araştırmalarınız sonucunda Caz müziği yapan sanatçı / Grupların bir tanesini tasarım çemberini kullanarak 

incelemeniz ve ortaya çıkartmanız beklenmektedir. Çalışmanın sonucunda araştırdığınız konu ile ilgili olarak bir 

400 – 600 kelimelik bir sunum raporu hazırlamanız ve bir tanıtım posteri hazırlayarak panoya yerleştirmeniz 

beklenmektedir. 

 

TASARIM ÇEMBERİ 

ARAŞTIRMA 

 

• Caz müziğin anlamını araştırın ve tanımlayın 

• Caz’ın varoluş nedenlerini araştırın, Toplumların yaşadıkları tarihsel süreçlerin bu müzik üzerinde ki 

etkileri ne olabilir? Sorusuna yanıt arayın ve düşüncelerinizi gelişim defterinize kaydedin 

• Caz müziği ile ilgili Kontrollü dinleme yapın 

• Gelişim defterinize Caz konusu ile ilgili 300-400 kelimelik kompozisyon yazınız 

• Caz müzik yapan grup/ sanatçılardan 10 tanesini belirleyin ve içerisinden bir grup/ sanatçıyı belirleyin ve 

incelemek istediğiniz grup/ sanatçı hakkında araştırmaya başlayın 

a) Müzikal yapısı 

b) Kullanılan enstrümanlar 

c) Müzikal geçmişi 

d) Albümleri  

• Gereksinim duyduğunuz kaynak ve referansları belirterek kullanın 

• Gelişim defterinize Caz sanatçı/ grup ile ilgili 300-400 kelimelik kompozisyon yazınız 

• İncelediğiniz Caz sanatçı/ grup albümünü arkadaşlarınıza dinletiniz ve gözlemlerinizi gelişim defterinize  

Kaydediniz.  
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PLANLAMA 

 

• Araştırmalarınız sonucunda sergileyeceğiniz ürünün organizasyonunu belirleyin ( Broşür, sunum raporu, 

afiş ) 

 

a) Neleri içerecek? (Grup/sanatçının biyografisi, albümleri, müzik türü vs.) 

b) Kaç fotoğraf olacak? 

c) Ne tip görseller kullanacaksınız? 

d) Nasıl sunacaksınız? (Yer, zaman, biçim) 

 

• Yapmanız gereken görevlerin bir listesini hazırlayın 

• Planı detaylandırın. Planda, yapacağınız her basamak hakkında bilgi verin. 

• Zaman planı çıkararak her aşamaya ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin ve her çalışmayı tarihlendirin. 

• Taslak planlarınızı, düşüncelerinizi ve araştırmalarınızı gelişim defterinize kaydedin 

 

 

1. ARA KONTROL 

 

Projenizde yer vermeyi planladığınız orkestraları ve bu orkestralara ilişkin bilgileri ara kontrol tarihine kadar 

belirlemeniz, hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşmanız 

gerekmektedir.   

 

YARATMA 

 

• Topladığınız bilgileri oluşturup bir araya getirin, ürünü oluşturmaya başlayın 

• Öğrenme sürecinizi gelişim defterinize kaydedin 

• Araştırdığınız konu ürününü ilgili ses kayıt örnekleri ile destekleyin 

 

2. ARA KONTROL  

 

Projenize son halini vermeniz ve taslak bir örneğini getirmeniz beklenmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME (Öğrenci) 

 

1. Her basamakta kendi performansınızı değerlendirin. 

2. Projenin bir sonraki aşamada nasıl geliştirilebileceğini yazınız. Daha uzun bir zaman ve destek materyale 

sahip olsaydınız nasıl geliştirilebilirdi? 

3. Bu müzik türünü dinlerken kafanızda hangi sorular belirdi? Hangi tema ve olayların farkına vardınız? 

4. Çalışma boyunca kültürel/müzikal açıdan bilgi ve yaklaşımınız nasıl değişti? 

5. Yaptığınız afiş/sunum raporu/broşür bu müzik türüne yeni dinleyici kitlesi kazandırmak için etkili oldu mu? 

Bir sonraki aşama ne olabilirdi? 

Proje sonunda yaptığınız ürünü süre şekil ve çevre açısından değerlendiriniz ve bulgularınızı gelişim defterine 

kaydediniz. 

  

DEĞERLENDİRME (Öğretmen) 

 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

İçerik    

- Bilgilerin doğru ve tutarlı olması 

- Projenizde orkestralara ait fotoğraf örneklerinin ve bilgi yazılarının bulunması 

- Projenin ppt ya da dosya düzeninde oluşturulması 

 

 

 

Düzen, Dil ve Anlatım 

- Yazım, noktalama ve sözcüklerin yazımına dikkat edilmesi 

- Sayfa düzenine dikkat edilmesi 
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- Kapak dizaynı 

- İçindekiler bölümünün oluşturulması 

- Sınıf düzeyinize uygun anlaşılır bir dil kullanılması 

- Konular arası bağlantıların ve bütünlüğün doğru olarak kurgulanması 

 

Materyal kullanımı 

- Fotoğraf ve resimlerin içeriğe uygun, yeterli sayıda ve çeşitli türlerde seçilmesi 

 

Kaynakça kullanımı 

- İçeriğe uygun en az 4 kaynaktan yararlanma ve bu kaynakları belirtme 

 

Zamanı kullanma  

- Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihine uyma 
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