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PROGRAM TİpİNDE RESİM-İŞ DERSİNİN
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1Jkö~timde Resim-İş dersınin hala gereken düzeyde işlenmemesi ulusal egitiminiz
adına bir taIihsizliktir. Resim-İş dersi için aynlan süreler.öteki derslerle kıyaslandıAında
çok yetersiz kalır. Ulusca bireysel ve kültürel gereksinimler'Resim-lş dersine daha çok
önem verilmesini gerektirirken uygulamada bunun tam tersi görülür. llkokuUanpuzda
sınıflar kalabalık, çalışma yerleri dar, araç ve gereç yetersizdir. Ög~enlerin derse
yaklaşımlan ön yargılıve olumsuidur. Bu olumsuzlugon nedenlerinin başında kendile-
rini sanat konusunda yeteneksiz ve yetersiz bulmalan gelir. Ögretinenlikle ilgili bilgile-
ri ne kadar güçlü olursa olSun alan bilgileri yetersiz kaldıAmdan Resim-İş dersine ürlcek
bakarlar. Bir başka deyişleResim-iş~ısinde' ne öA~teceklerini bilemediklerinden nasıl
ögIetece1derinde de zoclanırlar.

Bunun yanında sanat uygulaması, tarihi, eleştirisi ve estetigi ile geniş bir bilgi ve de-
neyim alanıdır. Yaratıcı sürecin kannaşıklıgı da buna eklenirse ilk bakışta gerçekten
ögIenilmesi ve ö~tilmesi zor bir alan gibi göıiinür. Oya bu wrlUk ne matematik, ne de
fen bilgisinden daha çok degildir. Her öAretınen bu sayılan alanlarda özel yetenegi
.olmadıgt halde hem birşeyler ögIenip hem de ögretiyorsa, sanatı da hem ö~nip hem de
ö~tebilir. Burada temel sorunögretmenin sanat konusunda iyi yetişmesi ve bunun için
belirli çabagöstermesidir.

.

. Ögretmenin Resim-İş konusundabu çabasına yardım edecek, onun beklentilerine
yanıt verecek kaynak yok denecek kadar azdır. Bu alanda geriye tek yol gösterici ögretim
programlankalır. . .

Bildiriye komı olan işte bUırograml8r ve programlarda Resim-İş dersinin konumu ve
işlevidir.

.

<>aretim Programları

Burada sırasıyle, ögretim programlanndanbeklentiler,de~ik program tipleri, bu
modeller içinde resim-iş dersinin konumu, mevcutprog~lann t)eklentilere yanıt
oluşturupoluştunnadıgtüzerindedurulacaktır.

. .

(*) Çukurova üniversitesi Etitim Fakültesi Hatay Etitim Yüksekokulu Ötretim üyesi.
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Bugüne kadar Resim-iş dersi hep deAişikmisyonlarla programlarda yer almışbr. Bu

misyonlar, sıra ile, el becerisıne dayalı doAru çizimler yapinak, begeni geliştirmek, zi-

hinsel süreçlerin işlemesine fırsat oluşturmak, özgür anlatım, kendini anlatmak, tam .
insan yetiştirmek, yaratıcıhgı geliştinnektir. Programlar hep bu amaçlar doArultusunda
şekillenmiştir. Böylesine çeşitli ve çogu sanatı "Baglam içinde" ele alan bu amaçlar

programa yansıyan biçimleriyle hep zorluklar }'aratmıŞbr. Çünkü;' bir yandan sanat

ögretilmesi gereken bir bilgi ve deneyim alanıdır, öteki yandan sanatın dışında bir çok

beklentilerin odaklaştlAı etkinlikler toplamıdır. Bir yandan çok önemli ve

. vazgeçilmezdir, öteki, yandan çizgi dıŞıdır ve süsdür. Bir yandan ögretmene "sanatı
ögreteceksin" denir, öteki yandan "aman çocugu etkilerne sonra yaratıcılıgı kaybOlur"
diye ögretmenligi engellenir.

.
Bu karşıt1ıldarın içinde müfredat programları da ögretmene sagIam bir görüş sunmaz.

Tersine programda sunulanlarla Resim-iş dersinden beklentiler ve de uygulamadaki du-

rumlar b~ karşıthAı daha da arttmr. Her şeyden önce amaçları belirsiz bU: program~

yönıendiri1ici boyutundan söz edilemez.Ancak, Resim-iş dersi müfredat programının,

öteki. <krslerinin programlarınagöre daha,esnek olması kaçınılmazdır. Çünkü öAretmen

de Resim-Iş dersi uygulamalarında daha yaratıcı olmak zorundadır. Bli nedenle Resim-iş
programları ögretmene belirli kalıplar, reçeteler sunarnaı, sunmamalıdır. Yine bu neden-

le amaçlardoAru saptansa da programlar yol gösterici olmaktan öte ögretmenin her bek-
lentisineyanıtoluş~.

.

Resim-ış D~rsi ve öaretim Program Tipleri:

DeAişik program tipleri içinde Resim-tşdersi yine deAişik konumlarda yer alır.Der-
sin etkin olma durumu bu.konuma baAlıdir. ~ modellerinden birincisinde Resim-
tş dersi bagıınsız bir dm olarak yer alır. Ögrenci her hafta belirli saatkrde Resim-tş dersi

görür. Her derste oldugu gibi Resim-iş dersiile ilgili bilgi ve beceri kendi ders saati

içinde ögretilir. Bu programlar kimi1erince koleksiyon tipi (Collection, Type) program

(Berstein, centered 1971), kimilerince disiplin-merkezli (Disiplinecentered) program

(Goodlad. 1964) olarak tanımlanır.

Bu modelde amaç, her dersin çocuAa kazandıracaAı bilgi, beceri ve degerlerin belirli

ders saatleri içinde ögretilınesidir.

Ikinci tip programlarda dersler ~~ kesin sınırlar yoktur. Her dm programda yer

alan öteki derslqie kaynaştınIaraköAı'etilir. Buna "Toplu Programlar~1da denir. Dersler

bir bütünün parçaları olarak düşünülür. Resim-iş dersi, bu bütünün en önemli parçasıdır.
Toplu programlı_rda sanatla yakın ilişkisi oldugu düşünülen dersler birlikte ögretilir;

Resim-Iş ile matematik, yine sanatla sosyal bilgiler ya da Türkçe... gibi.
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Çok amaçlı sanat programları da toplu program modeline girer (Armattong. 1981).

Birleştirilmiş sanat programlarında resim, heykel, ~a,müzik, dans birbirleriyle

ilişkili öAretilir. ÖrneAin, insan ilişkilerini konu alan bir yaratıcı drama etkinliAinde,

öArenci maskJar, giysiler hazırıar, davramşIaruiı müzikle eşleştirir. Daha sonra kendi ha-
reketlerini kille heykele dönüştürür. Ya da müze eAitimi içinde örneAin, Roma
mozayıldannı inceleyen çocuk kimi mitolojik konuları dramatize edebilir, Roma'Wann

giysilerini kaAıtlardan yapabilir ve bütün bu deneyimlerini resimlerinde gösterebilir
(KırışoAlu,1991). .

.
Üçüncütipprogramlaryapılarıbakımınd8ntopluPrOgramIara'benzer.Buradada dmı-

ler arasında sınır yoktur. ÖArenciler ister grup halinde: ister sınıfça programda yer alan

bir proje üzerinde çalışırlar. Bu nedenle adı. proje-merkezli programlardır. Bireysel
araştırmalara ve çözümlere olanak veren bu programlarda çocuAun kendi gücü oranında

birşeyler üretmesi önemlidir.

İngiltere'de "açık sınıf" (open-classroom) olarak tanUnlanan (Margolis. 1978) Dal-

ton sistemine baAh bu model de proje-merkezli programa benzer. Programın temel felse-

fesi bireysel öAretimin yaygınIaştınlmasıdır. Bir de, sanat gibi bireysel ve yaratıcı dav-
ranışa gerek duyan alanlarda. öAretimi kolaylaştırmaktır. Sınıfın bütünü içinde

anlaşılamayankimi sorularınbu prognımlariçindeçözümekavuşmasıbeklenir. .

Proje-:merkezli ile açık sınıf diye tanımlanan pmgramlar çok ders araç ve gereci gerek-

tirir. ÖArenci sayısının azlıAı programın saAhkh yürümesi için bir ön koşuldur. ÖArenci

eline verilen bir dizi proje ve soru ile tek başına araştırmaya yönelir. Sonucu öAretmeni

ve arkadaşlanyla tartışır.

Dördüncü tip programlar ise bu üçünün karışımı gibidir. Ö~tmen ~mi zaman

öjp'encileri kümelere ayırarak bir proje üzerinde çalıŞtırır. kimi zaman dersler birbirinden

baAımsız saatler içinde işlenir. Ülkemizde uygulandıAı gibi bir ünite ve eksen ders

altında konuların işlendili dersler topl8mıolarak da b~leşik programlai yapılır.

Resim-ış Dersi Açısından Ölretim Programlarının
Delerlendirilmesi

Öjp'etim progrcmtlan eAitim programlarının uygulamaya yönelik bölümüdür (Varış.

1988). Elitimde kuram ile uyguIaınanın kaynaşması gereken yer bu programIardJr. .

Acaba yukarı~ özetle delinilen 4 ayrı modelde Resim-ış dersinin konumu nedir? .

Hangitip programda Resim-iş dersi amaçlarını daha iyi gerÇekleştirir'?
.

Birinci modelde Reşim-lş dersi öteki dersler gibi bakımsız ders sıtat1eri içiİıde yer alır.

Bu konumda en azından Resim-iş detsi kendine aynlan _ler içinde başka amaçlar için
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kullanılamaz diye düşünülür. D_ı, bu ayrılan belirli saatler derse verilen ÖDemin bir
göstergesi sayılır. Ancak, okullanmızda Resim-ış dersineayn1an sürenin çok sınırlı

oldulu, öteki derslere bu sürenin iki,üç katı zaman aynıdılı düşünülürse verilen bu

önemin sözde kaldıAı açıkça görülür.

1.Devre

2 Devre

Prograın1aıda balırnsıı ders olarak yer alan Resim-iı dersi
(1968 programı örnek alınarak hazırlanmlttır.)

Taraıımlt bölümler Resim-it dersini göstermektedir..
"Oysa, ders saatlerini her öAretim alanının amaçlan belirler. Bu anıaçlardan hangisi

toplumda daha önemli görülüyorsa o derse daha fazla zaman verilmesi gerekir. Bunun

a~ası ise nes~l incelemelere dayandırıhrialıdır (Vanş. 1988).

Ülkemizde bu. saptamalar ülke gereksinimlerinden çok, Anadolu Lisesi sınavlarına
gOre yapılır. Bir de elbette program geliştinne konüı\yoolanndaki üyelerin aAır1ıklarına

gOre.

1970'li yıllardan başlayarak, kuramsal boyutta sanatın bir disiplin alan olarak

öAretimi alırlık kazanmıştır. Resim-iş dersinin baAımsız bir ders olarak programda yer
alması, dersin kendi "amaçlarını gerçekleştirmesi bakımından önemlidir. Ancak bu tür

programlar uygulanıriren yine de dersler arasında bir uyumun ve bütünlülün kurul-

masına özen gösterilmelidir. Bu uyumda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
"Resim-tş (sanat) dersinin delen kendinden (intrinsic) amaçlanmn gözardı edilmemesidir. .

Resim-tş dersi öteki ~1erin öAretiminde bir araç konumUna getirilmemelidir.
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Disiplin-Merkezli programların iyi işlemesi;

1 -ÖArebnenin resim-iş konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahjp olmasına.

2 -Okulup Resim-ış dersi için gerekli donanımınuı bulunmasına,

3 '- Ders süreleriniİı çalışmaya yeterli olJmwna.

4 -ÖAreÜlecek konular ve tekiıiklenıe süreklilik ve ardıllık ilkesine uyulmasına
baAlıdıi'.

.

.
'İkinci model, toplu proğramlarda dersler arasında daha çok uyum ve baAIanb kurul-

ması aranır. Bu uyum kimi derslerin ötekileri içinde erimesi olarak algılanmamalıdır. Bir

başka deyişle bir derste ~enlerinResim-1ş dersind pekiştirilmesi deAil,ayn alanlar-

da kazanı1ari bilgilerin kaynaŞbnlmasıdır'

Toplu programlarda Resim -1, deni

Sanat toplu programlarmda Resim-ı. deni

Uygulamada görülen ise, toplu programlarda Resim-iş<lersinin hep araç konumuna.
düşmesidir. Bu 'programlarda Resim-ış dersi "Egitimde sanat" kuramı ile şekillenir.
Işlevi hep bagJamiçindesaptanır.

. .

Toplu programlarda Resim-Iş dersinden beklentilec şöyle SıraJfmır;

1 - Resim-iş dersi öArenmeyi kolayJaşbrır.

2 - Somut ip uçlarısundalundansanatyolu ile herkonuyaçocuiun ilgisi dahakolay
çekilir. . 4,

. .
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3 - Resim-işdersiyaratıcılıAı geliştirir. çünkü bu ders zihinsel gelişimi hızlandmr.
EgitiInde bireyiO kazaiunasını istediAimiz yarabcılık en efken görsel sanatlıirda ortaya
çıkar ve tanınır. Daha SOOI3öteki aIanJan da etkiler.

4 - Resim-iş dersinde somutlaşan bilgi ve deneyimtekrar çocuAu etkileyerek
öpeıtme pekişir. .

. Ancak, bütün bu davranışlan Resim-İş dersinden beklemek dogru degildir. Her ders
ögrenmede yardımcı somut destek arar. Somut örnekleme hangi ders için g~rekliyse

bunu kendi içinde yapabilir. Resim-İş .dersini bu amaç için kullanmaya gerek olma-
malıdır. Resim-İş dersinde geliştiı1ıen yaratıcılılın öteki alanlarda da çocuAu yaratıcı

kılacagı savı ise bugüne kadar dogrulanmamışbr. Tersine degişik alanlardaki yaratıcı

işlemlerin (bilimsel, sanatsal, teknik) beynin deAişik merkezlerinden yönetildigi ve bu

alanlarınkiminin sözel, kiminin görsel, kiminin sessel uyaranıara yanıt verdiAi
anlaşılmıştır (Katz. 1985).

Bu durumda Resipı-İş deışinde geliştirilen yaratıcılıAın bir başka alan. kullanı1ınMI
söz konusudeAildir.Öyle ise Resim-İşdersinintopluPrOgramJarda işlevinindeheralana

.hizmet olmamMI gerekir. Buradavurgulanmak istenen en önemli nokta çoculuft bir
bütün olarak gelişmesinde beralanın sagIayacagl yararıbir başka alan için yoksama-
makbr. .

Salt sanatların birlikte yürütüldüAü tÖplu program tipinde mekandan, süreden ve

kimi gereçlerden ortaklaşa yararlanma amaçlanır. Bu kimi eAitimcilere ekonomik ve ya..
rarlı bulunur. Aocak, her sanat alanının araç ve gereci ke~ özgüdür.

Bunlardan birinden kısıntı ötekini olums~yönde etkileyecektir. Dahası, her ders
ayrı sanat dallarına verilen agırlık ve önem ayrı olacalı gibi, öArenciye kazandıracagı

bilgi ve deAerler ile sonucun deAerlendirilmeside ayrı olacaktır. ögretmen QArettili
alanın öArencide kalıcı bir davranışa dönüşüp dönüşmedilini ancako alanla ilgili

deAerlendirôıe ile anlayabilec~ktir. Bu nedenle toplu .ıaı programlarındabir sanat dalı

önemkazarurken ötekilerin araç konumuna düşmesi kaçınılmazdır (Kindler: 1978).

Bir sanat formunda öirenme ancak hiÇbir şeyin o sanat dalında rolunlaşmayı boz-
madıAı zamanlardagerçekle~. Müzik eşlilinde Resim-ifderslerinde amaç müzik ise

resint dersinin. resim ise müzik "dersininolumsuz etkilenebilece~~ burada belirtmek'

gerekir (KınşoAlu. 1991).

Proje riı~zlipro~ temel ilke öArenciııin bilgi'edinmede etkin olmasıdır.

Bu çok yaygın tanımı ile yaparak öArenmedir..Yaparak ~ ve sorun çözme her dersiiçin geçerlibir yön~, bu modeldede, topluprogramJardaoldulugibien büyükdes-
tek Resim-iş dersindenbeklenir.Resim-işdersibol araç ve.gereçIeçalışmanın,somUtve
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yarahCl düşünmeniP kaynaAıdır. Matemabk. tarih gibi ötekileregöre soyut kalan dersler

Resim-iş etkinlikleriyle somutlaşır.

.

~:.:.~~
.

Proje merkezli programlardaResim-I, dersi

. .
Bu program modelinde Resim-ış dersiıü etkileyen olumsuzluklar şöyle sıralanır:

1 -Ögrenme kimi alanlarda odaklaşırken Resim-ış dersinin amaçlarında yer alan s0-

runlar çözümsüzkalır. Böylece Resim-İş dersi içeriksiz bir boş zaman uAmşı konumuna
girer.

. . .

2 - Resim-iş dersi salt anlabffive beceri eAitimiolarak a1gılanıt.Etkinlikten çıkan
anlamçocuAunyalnız eliyle birşeyleryapmasıdır. '

3 - Resim-iş dersi salt duyuşsal ve devimsel davranışlarınkazanıldıAı,bilişsel dav-
ranışların hemen hiç yer almadıgı bir etkinlik alanı gibi düşünülür.

4 - Projeler arası' ilgi özellikle Resim-iş konusunda çok az kurulur.Hedefler

.geliştirilecek sanatsal dı4vranışlara göre saptanmadı!ı için uygulamada süreklilik ve
ardıllık ilkesi gözardı edilir:

5 -Böylesi programla1'da Resim-ış dersi çocuAun her yaptıAının kabul gördügü bir ra-

hatlama dersidir.PrOblem çözme yönteminin aAırlıklı olarak yer alması beklenen bu tiP.
programlarda hiç bir zaman sanatsal sonmlann çözümüne gidilmez. ~

Özetle, Resim-iş dersi projede saptanan konuya ilgi çeken, sorun çözmede somut

düşünmeyi saAlayan, ama sanatsal sorun çözmeden uzak bir ders konumundadır: Bu

k~um, ancak proje Salt sanatla ilgili seçilirse Resim-iş adına olumlu yönde bozulur. O

zaman çocuk konu, araç seçimi, tasanm, uygulama gibi bir dizi etkinlik içinde sanatsal

soruna yönelir. Böyle bir yaklaşım içinde birbirinden farklı adımlarla ilerleyen
çocukların öArenmesi kolayıaşır. Bu tür programlarda "Ögrenmeyi ögrenmek"

gerçekleşir.

Dördüncü tip programlar her üç İ>ıPgramdayer alan Resim-iş dersiyle ilgili olumlu

ve olumsuz yanların bir bileşkesi gibidir.

205.

-



B~ Bilgiler Işıtmdaki UYRulamada~ tıkokul müfredat
Programınm Resim-tş Dersi açısından irdelenmesi

. -
Ülkemizde uygulamadaki 1986 programında; Resim-iş dersi "Mihver ders" ana

başlıAı altında. "İfade ve beceri" dersi oJ3rak yer alır. Resim-iş dersi her ne kadar bagımsız

bir ders ise de konularını ünite belirler. Bu konumuyla program sınırlı toplu program ti-
pine girer. Programlarda Resim-1ş dersi ile llgili sorunlar ünitel~le başlar. Her şeyden

önce üniteler. Resim-Iş dersinin amacına uygunllginç konular sunmaz. Birinci sınıftan

başlayarak 5 yıl tekrarlanan kimi kaJıp~ijiıitebaşlıklarınabaAlı resim ko!lulanna

çocuAun ilgi duyması beklenemez. Dahası çocuAa öAretilecek sanatsaIkavrain ve

deAerler her zaman konular içinde yer aJamag. Benzer kooolardaJıer yıl az farlda aynı im-
geleri resmine aktaran çocuAun ilkokula geldiAinde yaraucılıAının ketIenmesinin bir ne-

deni de budur.

oysa eAitim ve öAretimde yeni amaçlar yeni sonuç1ar üretmek içindir. Yeni sonuçlar

için ise yeni sorunlar, yeni yollar ve yeni çözümler gerekir.EAitimciler ünitelerin

"küçük çapta bir araştırma sürecininçatısı "ıibi düşünülmesi. gerektiAinisöylerler
(Ozsoy,. 1960). Bu baA1amda Resim-iş dersinin amacı da çocuAa sanatsal araşUrma ve

sorun çözme yöntemlerini öArebnektir.1stek bu yöndeykep ve sürekli çocuktan yaraucı
olması beklenirken kalıpIaşan ünitelere zoraki uyum Resim-iş dersinin bu işlevini yo-

o .

"
.. . ,',

"kebnektedir. .

I. Devmle yer aTan denlere göre
. .

1968 1IkokulMüfredat programında Resim-i, deninin öteki denlere göre konumu ve
Yüzde olarak alıdııı .
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Ancak programlarımızdaki en olumsut yan sorun çözmede en yaygın davranış olan
yaparak ögrenmenin Resim-iş dersinin temel işlevi haline getirilmesidir. Bu baAlamda

"beceri" çoclıAun eli ile bir şeyler yapmasına. "ifade" ise çocuAun saıt kendini ve başka
derslerde öıtrendiAini a.nIatmac;madönüşür.

Oysa Resim-iş dersinin temel işlevi görsel anlamda çocuAa anlatım oIanaAı vermek-
tir. Bir ,başka deyişle onu görsel anlamda okur-yazar yapmaktır. Bu da sanatsal anlatım
fonnu için gerekli bilgi ve beceri ile onu donatmak demektir. Hiçbir bilgi ve beceri
alanında gelişme büyümenin doAal sonucu deAildir. Dahası, her duyu ve doyum, her
anlatım formu ve o form için gerekli anlatım tekniAi o alana özgü zihinsel durumlarla
özdeştir. Matematiksel düşünme sanatsal düşünmeden farklıdır. çocukta hangi tip
zekanın gelişeceAi, ona () ~.ıIatım fonnunda saAlanacak eAitim ve öıtretime baAlıdır

(Cole. 1985).

ÇocuAun sanatta öwenmeye en çok gereksinim duyduAu ve de en yatkın olduAu evre
ilkokuldur. Özellikle İlkokul çocuAunun sanata ilişkin' temel bilgi ve becerileri
ögreftmede ki, gösterdiAi çaba sanatın ögretimine ışık tutacak boyuttadır.

.

. Öyle ise; Resim-işdersleriprogramlardadegerikendindenişlevlerinigerçekleştirmdc
için; işlikleri, araç-gereci, yeterli zamanı've,özverili. ögretmenleriyle hakettigi yeri
almalıdır. '

.

SONUÇ, OLARAK;

1 - Hangi program modeli yeglenirse yeglensin bu programlarda amaç, çocuAa o
alanın bilgi ve deneyimini kazandırmak olmalıdır. Mevcut Resim~iş programlarmda ye-

raldtAtbiçimiyle;
.

- Gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerin,i anlatmak,

- Güzeli, iyiyi, saglamı, faydalıyı gönnek,

- Zorlukları yenme, nefse güven kazanma.

- Metodlu, planlıçalışma.

- çevresini rahat ve güzel yapma,

- Okul eşyasım konıma, zamanı degerlendirme, enerjiden tasamıf... gibi amaçlar
gerçek anlamda sanat eAitimi veımdcten uzaktır. '

2 -Toplu pro~lar ve proje medrezciprogramlarda Resim-İş dersi daha kolay
araçsal konumadüşebilmektedir.Bu baAlamdaancak, salt sanatıamaç edinen projeler'
Resim-iş dersininögretiminikolaylaştırabilir. '

3 -Disiplin medrezli programlar belirli alanın ögretiminde daha etkin olabilmekte-

dir. Aneak sanatta ögrenmeher türlü araç-gereç mekan yanında belirli zaman ve bu
zamanı özellikle Rltsim-iş dersi için kullanmayı gerektirir. Yapılan bir ankette
ögreneilerin % 37.8'i Resim-iş derslerinde Matematik işlediklerini, % 51.8'i eksik kalan
derslerini tamamladık1arım söylemişlerdir (KınşoAlu, 1992).
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Bu dmı.unda Resim-iş deı:siprogramda hallQlslz ders olarak gÖrÜJSede derse yalchşm
sonucu olumsuz etkilemektedir.

4 - Her öAretınen Resim-iş dersinde görmek, düşünmek, düşlemek, tasamn, eylem,
üretim, eleştiri süreci içinde sanat eAitimini gerçekleştirmek durumunda ve zorundadır.
YeAlenecek program modeli bu gerçelti g()zardı etmemelidir..

5 -Her Resim-iş programı. hangi modelolursa olsun saptanan hedeflerle sonucu bir-
birine uydurayn derken, içinde serüven, aylanlık, sürpriz yatan yaratıcı durumlardan
vazgeçmemelidir. ıyi bir program sanatının bu tikel kimliltine uyan programdır.

6 - Resim-iş PrOgramJann~kadarişlevseldüzenlenirsedüzenlensinancakbu alanda
iyi yetişmiş ögretmenler elinde yaşama geçirilebilir. Bu baAIamda en iyi program modeli
duruma göre seçilmiş, Sanab amaç dışına itmeyen, uygulamada ögrebneni özgür bırakan
programdır.
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