
                          

                            

 

 
 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Artsteps programı ile sanal kişisel sergi oluşturulması.  

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.Sınıf 

Kendi eserlerinizi 

oluşturacağınız online 

bir galeride sunmanız. 

Çalışmalarını çevresiyle 

paylaşır. Teknolojiyi etkili 

kullanarak yaratıcılığını 

geliştirir. 

2. Dönem  
Dereceli Puanlama Anahtarı 

 

 

Bu projede sizden; Görsel sanatlar dersinde ve/veya ders dışında oluşturduğunuz eserlerden kendinize ait bir online 

galeri oluşturmanız istenmektedir. Bu sizin ilk kişisel online serginiz olacak. ‘artSteps isimli uygulamayı kullanarak 

oluşturacağınız bu çalışılmada önce belirleyeceğiniz eserleri öğretmeninize onaylatmanız gerekecektir. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• Kapak (öğrencinin adı ve soyadı, sınıfı, numarası, ödevin konusu) 

• İçindekiler (sayfa numarası belirtilerek oluşturulur) 

• İçerik, 

• Eserleriniz  

• Eserleriniz hakkında yazılmış en az 50 karakterli eserleri üretim aşamanızı açıklayıcı metin;   

• Artsteps kullanımını anlatan bir video ve/veya yazı 

• Eserlerini sergilemenin sende yarattığı duyguyu anlatacak en az 100 karakterli bir yazı. 

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize ve bakış açınıza katkısı, 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular.  

• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Eser seçimi ve öğretmen kontrolü gerçekleşmelidir.   

 

 

ÖNERİLER 

Uygulamanın kullanımı hakkında örnek videolar izlenmeli, sanatçıların kendi eserleri hakkında yazdıkları tanıtıcı 

yazılar (eser manifestosu) incelenmeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 



                          

                            

 

 
 

• Proje İçeriği: Galeri sunumu ve eserlerin sergilenmesi, 

• İçindekiler: Sonsöz, 

• Görsel materyal kullanımı, 

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma, 

• Araştırma Teknikleri: Kaynakça, 

• Çizim ve Teknik: Eser sayısı (en az 15), 

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulmaması), 

 

NOT: Dosyanınız ‘Word’ uygulamasında yazdıktan sonra PDF olarak kaydederseniz, koyacağınız linklerin çalışması 

ve sunumu çok daha kolay olacaktır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN 
ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 
DÜŞÜNCELER 

GENEL ÖZELLİKLER  25     
Birinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak 

puan verilecektir.) 
5 

    
İkinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak puan 

verilecektir.) 
5 

    

Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi (Tüm okul için 

belirlenen ortak puan verilecektir.) 
10 

    

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeninin 

rehberliğinden sık sık yararlanılması 
5 

    

İÇERİK ÖZELLİLERİ ( İÇ YAPI) 40     

Proje içeriği 5     

Görsel materyal kullanımı 10     

Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma  10     

Sunum (Sunum, yazılı ve görsel dokümanlardan 

oluşacaktır)  
15 

    

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ (DIŞ YAPI)  35     

İçindekiler: Sonsöz 5     

Araştırma Teknikleri: Kaynakça 5     

Kaynak ve dipnot bildirme tekniklerine uygunluk 5     

Dilin doğru ve etkili kullanılması 10     

Yazım-noktalama kurallarına uygunluk 10     

TOPLAM PUAN: 100     

 

 


