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1. KURSUN ADI
Hüsn-i Hât Kurs Programı

2. KURSA GİRİŞ KOŞULU
1.

16 yaşını tamamlamış olmak,

2.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel
ve zihinsel) sahip olmak.

3. KURSUN AMAÇLARI
Programın amacı, Hüsn-i Hat için mürekkep hazırlayabilen, kamış açabilen, harfleri yazı
çeşitlerine göre yazabilen, yazı çeşitlerine göre istif yapabilen sanatçılar yetiştirmektir.
Öğrencilerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları
belirlenecek, her bir öğrenci için yılık ders plânı hazırlanacaktır. Yıl sonunda öğrencinin
yeterliliği göz önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim programına devam edebilecektir.
4. KURSUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.

Program süresince, kişilerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme,
çözümleme,

derinleştirme,

paylaşma

ve

yaşantıya

uygulama

etkinliklerini

gerçekleştirmeleri sağlanarak kişinin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
2.

Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kişilerin yeterliliklerinin
değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliği taşımalıdır.

3.

Öğrenme-öğretme etkinliklerinde katılımcı düzeyine, eğitim ortamına ve çevre
etkenlerine göre katılımcıları aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve
stratejileri kullanılmalıdır. Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip
kişilere hitap edebilecek yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.

4.

Konuların kişilere anlatımında içeriğe ve öğrenmeye uygun öğretim yöntem ve
stratejileri kullanılmalıdır.

5. KURSUN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; Kurs programının süresi haftada en fazla 3 saat
uygulanacak şekildedir.

İÇERİK:
Kamış kalem açmak, hokka hazırlamak, hat sanatında uygulanan yazı çeşitlerini tanımak
ve yazmak, sırasıyla harflerin diğer harflerle birleşmelerini yapmak, satır düzenini bilmek, satır
yazılarında tashih yapmak.

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için kişilerin süreç içerisinde yaptığı tüm
öğrenim faaliyetleri, bireysel bir eğitim uygulanacağından, her kişiyi kendi içinde
değerlendirmek şeklinde olmalıdır.
7. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1.

Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen / eğitimci tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.

2.

Yararlanılacak kaynak araç gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
Yararlanılacak bazı araç ve gereçler şunlardır:

•

Kamış Kalem

•

Kalemtraş olarak kullanılacak saplı bir bıçak

•

Makta: Kamış kalemin üzerinde kesildiği alet

•

İs Mürekkebi

•

Likaa: Mürekkebin döküldüğü ham ipek. Kalem, bu ham ipeğe temas edilerek kullanılır.

•

Hokka: Mürekkebin muhafaza edildiği kap.

•

Kâğıt: Başlangıçta mat kuşe kağıt, ilerleyen seviyelerde aharlı kağıt kullanılır.

8. BELGELENDİRME
Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

