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1. KURSUN ADI
Tezhip Dersi Kurs Programı

2. KURSA GİRİŞ KOŞULU
1- Okur-yazar olmak,
2- 15 yaşını tamamlamış olmak,
3- Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirecek yeterliliğe

(fiziksel

ve zihinsel) sahip olmak.
Ayrıca ilerleyen talebelerin durumu ve sayısına binaen açılması muhtemel ihtisas sınıfına
devam edecek öğrencilerin belirlenmesinde şu yol izlenmelidir.
●

Temel seviye derslerini aynı merkezde veya aynı hocalardan almış talebeler için
hocalarının onayı alınmalı,

●

Temel seviye derslerini farklı bir yerden tahsil etmiş olup merkezlerimize başvuran
talebeler ise önceki çalışmalarını özetleyen bir portföy hazırlamalı, bununla birlikte
mülakata ve gerekli görülürse yetenek sınavına tabi tutulmalıdır.

3. KURSUN AMAÇLARI
Programın amacı, tezhip sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olan, tezhibin
uygulandığı alanları ve kullanılan malzemeleri bilen, bu bilgiler doğrultusunda kurallarına uygun
tasarım yapabilen, kadim sanatlarımızı ileriye taşıyabilecek ve örnek teşkil edecek talebeler
yetiştirmek.
Talebelerin her birinin kişisel özellikleri, yeterlilikleri ve öğrenme düzeyleri doğrultusunda
her bir talebe için yıllık ders planı hazırlanacaktır. Yıl sonunda talebenin yeterlilik seviyesi göz
önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim programına dahil edilebileceklerdir. Her talebenin
ders durumu, ilerleme hızı farklılık gösterecektir.

4. KURSUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Sözlükte “altınlamak” anlamına gelen tezhîb kitap sanatlarının önemli bir dalıdır. Bu sanatla
uğraşanlara müzehhib adı verilir. Tezyinî sanatların temelinde deseni oluşturan motifler yer alır.

Tezhipte kullanılan motifler diğer süsleme sanatlarında görülen motiflerden daha küçük ve
sadedir. Müzehhip motifini tasarlarken seçtiği modelin ana çizgilerini ve bu çizgilerin belirlediği
deseni koruyarak onu tahayyül ettiği şekilde çizer.
2. Kurs Programı, alan uzman ve alan öğretmenlerinin iş birliğinde hazırlanmıştır.
3. Program süresince, kişilerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme, çözümleme,
derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak kişinin
öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
4. Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kişilerin yeterliliklerinin
değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliği taşımalıdır.
5.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.
6.Konuların kişilere anlatımında içeriğe ve öğrenmeye uygun öğretim yöntem ve stratejileri
kullanılmalıdır.

5. KURSUN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tezhip malzemelerini tanımak, tezhipte kullanılan hatayi, penç, gonca, yaprak ,rumi, bulut,
motifleri bilmek ve tasarlamak ,tezhibin kullanıldığı alanları bilmek ve uygulamak, genel terimler
hakkında bilgi sahibi olmak, kağıt renklendirme-aharlama ,altın ezme ve yazı yapıştırmak, yazı
etrafı süslemek, kurallar dahilinde tezhibin belli başlı uygulama alanlarının tasarımını yapmak,
altınlayıp renklendirmek.

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Derse katılan talebenin bulunduğu ders seviyesi , anlayış biçimi, kabiliyeti, çalışma şartları
ve tecrübesi farklılık göstereceğinden her talebe kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır.

7. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ

Tezhip uygulamasında her talebenin kişisel malzemeleri yanı sıra (kalem, silgi, eskiz
kağıdı, cetvel, boya, fırça vb.) her talebe için planlanacak eğitim programına göre gereksinim
dahilinde kitap ve ek malzemeler istenilecektir. Talebelerin malzemeleri şahsidir.

8. BELGELENDİRME
Kursu tamamlayanlara katılım belgesi düzenlenir.

