Müzede Pedagojik Sanat Eleştirisi
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen ve Doç.Dr.Pınar
Yazkaç’ın konuşmacı olarak katıldığı “Müzede Pedagojik Sanat Eleştirisi” başlıklı seminer, 28 Nisan
2021 Çarşamba günü saat 15.00'te çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Akademisyen ve öğrencilerimizin çevrim içi ortamda katılım sağladığı seminerde konuşmacı olarak
yer alan akademisyen Doç.Dr.Pınar Yazkaç; “Pedagojik Sanat Eleştirisi öğretiminin, okul öncesi
döneminden itibaren tüm programlarda yer alması, başta okul öncesi ve sınıf öğretmenleri olmak
üzere tüm ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitimle bu konuda eğitilmesinin ve özellikle ilköğretim
okullarında, görsel sanatlar dersi içerisinde yoğun olarak kullanılmasının son derece faydalı olacağı
vurgulanabilir.’
Doç.Dr.Pınar Yazkaç ; ‘Edmund Feldman’ın 4 basamaklı Çocuklarda Pedagojik eleştirisi yönteminin
diğer eleştiri yöntemleri içinde daha çok önemli bir yere sahip olduğunu; Çünkü bu eleştiri türü
bireylerin sanat eğitiminin amaçladığı bazı davranışların gerçekleştirilmesinde daha sistemli bir
yaklaşımı sağladığını ifade etti.
21. yüzyıl teknolojide yaşanan gelişmelerle yaşamı sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasal yönden
değişime uğratacak bir potansiyeli beraberinde getirmiştir. Meydana gelen bu değişim, insanın
kendini geliştirmesi, yenilemesi ihtiyacı ile karşı karşıya bırakmıştır. Eleştirel düşünme ve yaratıcı
düşünmeyi kullanma, içinde yaşadığımız dünyada hem bir sonuç hem de gereklilik olmuştur.
Pedagojik Sanat Eleştirisi öğretiminin, okul öncesi döneminden itibaren tüm programlarda yer alması,
başta okul öncesi ve sınıf öğretmenleri olmak üzere tüm ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitimle bu
konuda eğitilmesinin ve özellikle ilköğretim okullarında, görsel sanatlar dersi içerisinde yoğun olarak
kullanılmasının son derece faydalı olacağı vurgulanabilir.’ şeklinde konuşmasını tamamlamıştır.
Sunumun ardında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Levent Mercin söz alarak Doç.Dr.Pınar
Yazkaç’ böyle önemli bir konuyu ele aldığı için teşekkürlerini sundu.müzede sanat eğitiminin önemine
değinerek bu eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.Ülkemizde 500 e yakın müze olduğunu
ve Kütahya ilimizde’de çok sayıda arkeoloji,çini müzesi,kent müzesi bulunduğuna dikkat
çekti.Yaşadığımız şehrin aynı zamanda bir açık hava müzesi olduğunu Aizonai,Frig Vadileri,Seyit Ömer
gibi bölgelerin öğrenciler tarafından da müze gezisi etkinliğiyle tanıtılması kültürel tarihi
değerlerimizin gençlerimize aktarılmasında müze gezilerinin çok önem taşıdığını belirtti.
Ülkemizin yetiştirdiği sanatçılarımızı tanıma açısından, kendi kültürünün izlerini sanat eserlerinde
görme açısından müze gezilerinin önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Sanat eserleri bir
milletin mührü olma özelliğini taşırlar. Bir ülke kültürü sanat yapıtlarında somutlaşır, bu yaklaşımla
sanat yapıtları ulusların var olma kanıtlarıdır. Bu sebeple sanat eğitimcilerimizin müzede uygulama
yaptırması, gezi ve incelemeleri bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirmesinin daha yararlı olacağı
önerilmektedir ’şeklinde ifade etti.
Resim Bölüm Başkanı Doç.Dr.Selda Mant Menay söz alarak öncelikle teşekkür ederek başladı
konuşmasına ; ‘ Güzel Sanatlar Fakültemizde lisans düzeyindeki öğrencilermize Müze Eğitimi ve
Pedagojik Eser Eleştiri başlıklı bir lisans dersini seçmeli ders olarak önerebileceklerini belirttiler.
Hâlihazırda yüksek lisans programlarında Eser Eleştirisi dersinin uzun süredir devam ettiğini
’söyleyerek seminere katkıda bulundu.

Doç.Dr.Pınar Yazkaç “Müzede Pedagojik Sanat Eleştirisi” üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumun
sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.
Seminerin ardından katılım gösteren tüm idarecilerimize başta ardında Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof.Dr.Levent Mercin’e ve Dekan Yardımcılarımız Doç.Dr.Haldün Şekerci ,Dr.Öğr.Üyesi.Eren
Evin Kılıçkaya’ya ,Resim Bölüm Başkanı Başkanı Doç.Dr.Selda Mant Menay’a ,katılım gösteren tüm
öğretim üyelerine Doç.Oya Aşan Yüksel,Doç.Dr. Hami Onur Bingöl,Öğretim Gör.Hüseyin
Ermumcu,Dr.Öğrt.Üyesi.Serpil Akdağlı,Öğr.Gör.Erdoğan Dizdar, Öğr.Gör.Mehmet Pehlivan ve
Araş.Gör.Sercan Kehribar’a teşekkür etti. Ayrıca seminere katılan fakültemiz lisans ve yüksek lisans
öğrencilerine de teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

