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PROGRAMIN ADI:
Ses Eğitimi

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur-yazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Sırasıyla,
1.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına göre atanan; müzik öğretmenleri,

2. Fakülte ve konservatuvarların opera, şan, opera ve şan eğitimi bölümü mezunları,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ses Eğitimi kursunu bitiren bireyin,
1. Sesin ögelerini bilmesi,
2.İnsandaki ses sistemini tanıması,
3.Sesin oluşumundaki organları tanıması ve kullanması,
4.Sesini müzik eğitiminde kullanması,
5.Ses türlerini bilmesi ve kullanması,
6.Ses bozukluğuna neden olan etmenleri bilmesi ve gidermesi,
7.Sesini doğru bir şekilde kullanması,
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Ses eğitimi; bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve
güzel kullanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir özel alan
eğitimidir. Ses eğitimi her tür müzik eğitimi ve her düzeydeki eğitim basamağında
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uygulanır. Ses eğitimi şarkı söyleme eğitimi ve şan eğitimi gibi ses eğitimi türlerini
kapsar. Ses eğitimi programıyla bireylerin ses özelliklerini bilmesi ve sesini doğru
kullanması için gerekli bilgi ve becerilerin kazanması hedeflenmektedir.
2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzmanlar, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel ve grup öğretimini destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Ses eğitimi kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlılık

7. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve
gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
8. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu
araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde
bilgisayar

destekli

öğretim

faaliyetlerinden

(slaytlar,

akıllı

tahtalar)

faydalanılmalıdır.
9. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
7. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
8. Program sonunda bireyin Araştırma Teknikleri kurs düzeyinin ölçülmesi için
değerlendirme yapılmalıdır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 322
ders saatidir.
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Konular

Süre (Ders Saati)

Sesin Öğeleri

104

Ses Bozukluğuna Sebep Olan Etmenler

104

Nüans

114

TOPLAM

322

İÇERİK
1. SESİN ÖGELERİ
1.1. Sesin Tanımı,
1.2. Sesin oluşumunda rol oynayan organlar,
1.3. İnsan sesinin müzik eğitimindeki önemi,
1.4. Ses türleri,
1.5. Mutasyon döneminde sesin değişim gelişim ve işleyiş özellikleri.

2.SES BOZUKLUĞUNA SEBEP OLAN ETMENLER
2.1 Duruş,
2.2. Solunum ve geliştirici çalışmalar,
2.3.İç ve dış yumuşama etkileri ve ilgili çalışmalar,
2.4. Diksiyon ve ilgili çalışmalar,
2.5.Artikalasyon ve ilgili çalışmalar,
2.6. Entonasyon ve ilgili çalışmalar
2.7. Rezonans ve ilgili çalışmalar,
2.8.Registre ve ilgili çalışmalar,
2.9. Legato, staccato ve ilgili çalışmalar,
2.10.Vibrato ve ilgili çalışmalar,
2.11.Crescendo, decrescendo ve ilgili çalışmalar,
2.12 İnici ve çıkıcı dizi ve aralık çalışmaları,

3.NÜANS
3.1. Okul şarkıları,
3.2. Halk türküleri,
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3.3. Marjlar,
3.4. Kanonlar,
3.5.Çok sesli eserler,
3.6.Ses etütleri (concone, panofka, vaccai vb).

ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
•

Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,

•

Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

•

Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.

2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya
varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan
dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan
veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme
materyalleri

ve

kaynak

ders

kitaplarının

bulunmaması

durumunda

öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
3. Programın uygulanabilmesi için alan standart donanımları ve programın
gerektirdiği diğer donanımlar kullanılacaktır.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.
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