
DERS PLANI 

Ders                              : Görsel Sanatlar Dersi 

Sınıf                              : 8.sınıflar 

Ders Süresi                  : 40 + 40 dk (2 ders saati) 

Konu                             :Asamblaj Tekniği 

Öğrenci Tanımı          : 14 kız- 14 erkek öğrenci / Gelir Durumları Orta 

Amaçlar                       : Öğrenci için gerekli ortam sağlandığında çalışmalarında asamblaj tekniğini 

hatasız olarak kullanabilecektir. 

Kazanımlar                 : 8.1.5.Güncel olayları görsel sanat çalışmasına yansıtır. Ekonomi, doğal 

afetler, çevre duyarlılığı, iş sağlığı güvenliği, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler vb. konulardan 

yararlanılabilir.(G.İ.B) 

                                            8.2.1.Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl 

etkilendiğini tanımlar.(Kültürel Miras) 

                                            8.2.2.Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri bilir. (Kültürel Miras) 

                                            8.3.6.Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların etkisini analiz 

eder. (Sanat Eleştirisi ve Estetik) 

Hedefler                       : Asamblaj tekniğini ayırt edebilme (Bilişsel Hedef) 

                                        Asamblaj tekniğini kavrayarak uygulama yapabilme (Psikomotor 

Hedef/Uygulamalı çalışma) 

                                        Asamblaj ile diğer tekniklerin arasındaki farkı açıklayabilme (Duyuşsal 

Hedef)    

Yöntem ve Teknikler : Anlatım ve gösterme yöntemleri 

Uygulama için             : Doğal ve hazır nesneler, yapıştırıcı, ağaç dalları, yaprak, insan ve makine 

figürleri, makas, karton, öğrenci önlüğü  

 

 

ÖĞRETMENİN HAZIRLIĞI : 

 

 Bir hafta önceden konuyu öğrencilere vererek, araştırma yapmalarını sağlamak  

 Gerekli malzemelerin listesini vermek 

 Sınıf düzenini sağlamak 

 Ön test ve Son testleri sınıf mevcudu kadar çoğaltmak 

 Çalışmayı yaptırmadan önce teorik ve uygulamalı anlatımda öğrenciyi güdülemek 

 

ÖĞRENCİNİN HAZIRLIĞI : 

 

 Asamblaj hakkında gerekli bilgileri toplayarak sınıfa gelmektedir. 

 Kullanacağı gerekli malzemeleri temin ederek derse katılım sağlamaktadır 



 

Değerlendirme : 

Süreç değerlendirilmesi 

 

Aşama Aşama Ders Süreci : 

 

 

Öğretmen derse başlarken asamblaj tekniği hakkında teorik bilgi vermektedir. Daha sonra çeşitli 

örnekler göstererek öğrenciyi güdülemektedir. 

Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin 

parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu 

terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini 

ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan 

mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir. 

Üç boyutlu kolaj anlamına da gelen bu teknik, tıpkı kolaj gibi bilinçli olarak sanatsal amaçla ilk kez 

Kübizm'de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak kolaj tekniği gibi onun örneklerine de daha eski 

tarihlerde rastlamaktayız. İlkel kabilelerde törenler için yapılan heykeller ve masklar; kemik, boncuk, 

kumaş, bitkisel lif gibi çeşitli malzemelerle süslenerek bu anlamda asamblaj tekniğine örnek teşkil 

etmektedir. 

Kökeni Kübizm'de Picasso'nun yapmış olduğu gitar çalışmasına dayanan asamblaj, 1950'li yıllarda 

Amerika'da en parlak dönemini yaşamıştır. Rauschenberg, Kaprow, Johns ve Arman gibi sanatçıların 

tüketim kültürünü yansıtan her türlü nesneyi kullanarak yapmış olduğu asamblajlar, Tinguely'in 

hareketli asamblajları ve Paik'in teknoloji ürünü televizyonlar ile yaptığı asamblajlar, hepsi bu tekniği 

günümüze taşıyan önemli örnekler arasında yerini almıştır. Sanat dışı nesneler kullanılarak kimi 

zaman kışkırtıcı, kimi zaman da lirik bir anlatıma ulaşan asamblaj tekniği, aralarında Rauschenberg'in 

de bulunduğu birçok sanatçının katıldığı, 1961 tarihli Modern Sanatlar Müzesi'ndeki "The Art of 

Assemblage" adlı sergi ile gerçek tanımına ulaşmıştır. Bu sergi ile sergi organizatörü William Seitz, 

çağdaş asamblajı; "başkaldırı", "parçalama" ve "altüst etme" terimleriyle özdeşleştirmiştir. Kolajı, 

yağlıboya resmin şimdiye kadar kabul görmüş malzemeleri için bir tehdit olarak gören1 Seitz, 

asamblaj için ise bir yazısında: "...(eski) hiyerarşi ve tanımlama sistemleri üzerinde öldürücü bir 

etki..." 2 diye yazmıştır. Kolaj tekniğinin bir sonraki aşaması olarak da değerlendirilen asamblaj, resim 

ve heykeli aynı noktaya getirerek aralarındaki keskin ayrımı yumuşatan yepyeni bir sanat türüdür. 

Kolaj ve asamblajdaki denemeler giderek her türlü içeriğin ve tekniğin sanat alanında 

kullanılabilmesine yol açmış, çeşitli sanat dalları arsındaki katı sınırların yok olmasını sağlamıştır. 

Sınırların yok olduğu durum kendini farklı biçimlerde göstermiştir. 

 



  

Birçok hazır nesnenin olduğu asamblaj örneği 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Asamblaj; bir bakıma birleştirme işlemidir. Öğretmen asamblaj hakkında geniş bilgiyi verdikten sonra, öğrenci  

uygulamaya geçecektir. 

 

 

 

 

 

 



            DEĞERLENDİRME  

            Öğrencinin  

ADI VE SOYADI:                                                                                  TARİH: 

SINIFI: 

 

 

ÖLÇÜTLER 

 

                         DERECELER 

Çok iyi 

      5 

       İyi 

4 

Orta 

3 

Geliştirilebilir 

2 

Başarısız 

1 

 

1.Öğrenci 

Konu 

İle 

ilgili 

araştırma 

yaptı. 

     

2.Öğrenci 

Yaptığı 

araştırmayı 

ve araştırdığı 

görselleri 

dosyaladı. 

     

3.Öğrenci 

Dosyaladığı 

görsel  

ve 

dökümanları 

sundu. 

     

4.Öğrenci 

ders 

Konusuna 

uygun 

malzeme 

getirdi. 

     

5.Öğrenci 

Çalışmasını 

dersin 

konusuna 

uygun olarak 

tamamladı 

     

6.Öğrenci 

verilen 

zamanı 

verimli 

olarak 

kullandı 

     

      

TOPLAM 

ALDIĞI 

NOT 

     

GENEL 

TOPLAM 

 



 


