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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı,ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersinin öğrenilmesinde ve benlik kavramları üzerinde  dramanın etkisini 

incelemek amacıyla  yapılmıştır. 

Bu amaçla Merkez İlköğretim Okulundan 36 drama eğitim grubu, 39 

geleneksel eğitim grubu ve Gazi ilköğretim Okulundan 27 drama eğitim grubu , 33 

geleneksel eğitim grubu olmak üzere toplam 135 öğrenci araştırma kapsamına 

alınmıştır. Araştırma deseni ön test-eğitim-son test şeklindedir. Ön test ve son testte 

veri toplama aracı olarak Pierr-Harrris'in Öz Kavramı Ölçeği kullanılıştır. Sosyal 

bilgiler dersi drama eğitim yöntemi ve geleneksel eğitim yöntemi olmak üzere iki 

ayrı öğretim yöntemiyle işlenmiştir.  

Uygulama yirmi iş günü devam etmiştir. Toplanan verilerin istatistiksel 

analizinde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve iki  eş arasındaki farkın 

önemlilik testi kullanılmıştır. 

Uygulama sonucunda elde edilen veriler,MİNİTAB programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin  analizinde,frekans,yüzde,aritmetik ortalama,standart 

sapma,t- testi kullanılmıştır. Veriler p<.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

 Bu istatistiksel sonuçlar, eğitimde dramanın sosyal bilgiler dersinin 

öğrenilmesinde ve benlik kavramı gelişimi üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is; to examine the effect of the drama in teaching social 

knowledges and egotism concept for the students of the primary education at fourth 

class. 

For this aim, in Central Primary Education School, 36 groups of drama 

education, 39 groups of traditional education and in Gazi Primary Education School, 

27 groups of drama education, 33 groups of traditional education; in total, 135 

students researched. In first test and  last test, as a collecting tool, Pier – Harris’s 

Self Concept Scale is used. In the lesson of Social Konowledges’ drama education 

group, the method of drama is used. Also in traditional education group, the method 

of traditional is used as a method. 

The practice is went on 20 work days. In the analyze of the collecting 

datum’s, the test of difference between two averages and the test of the between two 

similar datum’s are used.  

At the end of the practice, the collected datums are analyzed by the program 

of MINITAB. In the analyze of the datum’s, frequency, percent, arithmetic average, 

Standard turn and t-test are used. The datum’s are tested at p<.05 meaningful level. 

These  in learning social konowledges and the positive effect of self concept 

on the development. 
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ÖNSÖZ 

Eğitim, bireyin anlam arayışı yolunda beyninin, yüreğinin ve elinin 

özgürleştirilmesidir. Eğitimcilere düşen görev çocukların ve ergenlerin yaşadığı 

çevreyi, dünyayı algılamalarına , anlayabilmelerine, kendilerini tanıma ve 

başkalarıyla iletişime  geçip, çeşitli etkileşimleri yaşamaları için olanaklar 

hazırlayıp, ortam sunmaktır. Eğitim sistemi çocuğun kendisini algılamasını 

sağlamakta önemli rol oynamaktadır. İşte bu noktada drama çalışmaları bireylerin 

dünyayı her alanda algılayabilmeleri ve bunun içinde kendilerine gerekli 

alışkanlıkları edinebilme yollarını sunar. 

Bireyin kendisini ve çevresini algılayış tarzının, onun genel tutumunu ve 

davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Kendisini ve çevresini olumlu algıladığında, 

kendi yeteneklerinin, özelliklerinin, değer yargılarının farkına vardığında, hem 

kendisi hem de toplum için yararlı bir birey haline gelmektedir. 

Araştırmamızda, eğitimde dramanın çocukların sosyal bilgiler dersini 

öğrenmelerinde ve benlik kavramlarının olumlu gelişiminde   göz ardı edilemez bir 

gerçek olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Araştırma,beş bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm olan girişte;araştırmanın problem durumu,problem 

cümlesi, amacı, önemi,sayıltılar,sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. 

İkinci bölümde araştırma problemi ile ilgili literatür taraması yapılmış ve 

sosyal bilgiler kavramı,drama kavramı,ilköğretim birinci kademe çocuklarının 

özellikleri,benlik ve kişilik kavramları ve araştırma konusu ile ilgili diğer bilgiler yer 

almaktadır. 

Üçüncü bölüm yöntemde;araştırmanın evreni, örneklemi,veri toplama 

yöntemi,veri toplama aracı ve araştırma desenine yer verilmiştir. 

Dördüncü bölüm olan bulgular ve yorumda;araştırma konusu ile ilgili 

bulgular ve bu bulguların yorumlanması yer almaktadır. 

Beşinci ve son bölüm olan sonuç ve önerilerde ise araştırmada ulaşılan sonuç 

ile öneriler kısmı yer almaktadır. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmanın konusunu oluşturan problem durumu 

açıklanmış,problem cümlesi,alt problemler,araştırmanın amacı ve önemi 

belirtilmiş,araştırmada geçen kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

1.1.Problem  Durumu 

İlköğretim döneminin 6-11 yaşlar arasındaki dönemine “ergenlik öncesi” 

dönem denir. Çocuk bu dönemden itibaren aileden çıkıp dış dünyaya açılmaktadır. 

Bu açılımla bireyin gelişim özellikleri kişiliğini de etkilemektedir. İlköğretim çağı 

döneminde, çocuk farklı bir dünyaya açılmakta,yeni bir sosyal çevre ile etkileşim 

içinde bulunmaktadır. Bu sosyal çevre içinde, çocuğun özdeşim kurduğu  anne-

babanın yerini öğretmen almaktadır. Çocuğun ilişki kuracağı kişiler,özellikle 

öğretmen ve oyun arkadaşları,özel önem taşırlar (Yavuzer, 2001:s.14). 

Okul ile  farklı bir dünyaya açılan çocuk yepyeni bir toplumsal çevreye girer, 

yeni ortam, yeni problemler ve bunları aşabilmesinde öğretmene çok önemli 

görevler düşmektedir. Çocuğun anne babası gibi öğretmenin de değerlendirmeleri de 

çocuğun kendi davranışlarını etkiler. Çevredeki insanları,olayları algılayışını, 

başarısını etkileyen, aynı zamanda özdeşim kurabileceği kişi olması açısından 

öğretmen önem taşımaktadır. Öğretmen, çocuğun öğrenmesini kolaylaştıran, çocuğa 

rehberlik eden, öğrenme sürecine çocuğun katılımını sağlayan, çocuğu sürekli 

güdülemede etkili olan kişidir. Bu yaş grubu çocuğunun derslere olan ilgisi de 

öğretmenin dersi sunuş biçimiyle ilgilidir. 

İlköğretim dönemi çocukları, kim olduğunu keşfetmekte ve bireysel 

kimliklerini oluşturmaktadırlar. Çocuğun benlik kavramı; onun özellikleri, 

yetenekleri ve koşullarıyla ilgili bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme tam bir 

doğruluk taşımasa da çocuklar genelde kendilerini olduklarından daha yüce görme 

veya küçümseme eğilimindedirler. Benlik imgesi, bireyin sahip olduğu zihinsel ve 

fiziksel özelliklerin farkında olmasıdır. Çocuklar diğer insanlarla ve fiziksel 
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çevreleriyle etkileşime girerek ve çeşitli deneyimler yoluyla benlik imgelerini 

zenginleştirirler. İlköğretim dönemiyle çocuk ailesi  ve yakın çevre dışındaki 

toplumsal çevreye açıldığı bu önemli dönemde, fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal 

yönden olgunlaşırken kişilik özellikleri de önceki yıllara bağlı olarak 

belirginleşmekte ve benliğin gelişimi de sürmektedir. 

Benlik, çocuk doğduğu andan itibaren, başından geçen sayısız olayların, 

çevresindeki kişilerin etkisiyle yavaş yavaş oluşur. Önce bedeninin sınırlarını 

öğrenen ve vücut azalarının farkına varan sonra kendisinin duyuşlarını, isteklerini ve 

fikirlerinin ayrı bir varlık olarak çevresinden farklı olduğunu keşfeder. Ev, mahalle, 

okul ve başka çevrelerle ilişkileri  neticesi benliğinin geliştiğini fark eden bir süreç 

geçirir. Benlik, bireyin fiziksel, sosyal çevresiyle olan etkileşimleri sonucu 

kazandığı bir takım kişisel duygu, değer ve kavramlar sistemidir (Tan, 1992:s.82). 

Benlik; bireyin kendini algılama şekli, kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin 

düşüncesidir. Kendisi hakkındaki duygu ve düşünceleri ve kendisi için önemli olan 

şekillerde başarılı olma yetisidir. Kişinin kendini tanıması,içsel durumlarının 

farkında olması,kendisi ile ilgili düşünceleri ve metakognisyonlar (nasıl 

düşündüğünü düşünme),manevi duygularının farkındalığı gibi özellikleri içerir 

(Bacanlı,2002:s.122). 

Çocuğun benlik kavramı,çevresinde gelişen ve yaşamındaki insanlarda 

oluşan değişikliklerden de etkilenir. İlköğretim çağındaki bir çocuğun benlik 

kavramının büyük bir bölümü akranlardan sağlanan geribildirimlere bağlı olsa da, 

hem aile içi hem aile dışındaki yetişkinlerle arasındaki olumlu ilişkiler çocuğun 

benlik değerini geliştirebilmesinde önem taşımaktadır. Kişiyi o kişi yapan, 

başkalarından ayıran duygu, tutum ve davranışların tümünün örgütlenmiş 

bütünlüğünü anlatan benlik; Ben neyim? Ben ne yapabilirim? Benim için neler 

değerlidir? Hayatta ne olmak istiyorum? sorularına cevap aramaktadır 

(Baymur,1989:s.267). 

Eğitim sistemi içinde birey öğrendiklerinin çoğunluğu bilgiyi tanıma, 

hatırlama, onu üzerinde işlemler yaparak kavramlar, genellemeler ve kuramlar 

geliştirme, yeni durumları anlama, bilgiyi çözümleme ve yeni sentezlere ulaşma gibi 
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bilişsel öğrenmelerden oluşmaktadır. Bireyin düşünsel dünyası ile onun duygularını 

tutumlarını, ilgileri, alışkanlıklarını oluşturan duyuşsal dünyası birbirinden ayrıdır. 

Böylelikle bireyin öğrenmeleri bilişsel yoldan gerçekleşmekte,öğrenmenin 

yaşantısal olmaktan çıkıp, öğrencilerin öznelleşmesine, yararlı ve işlevsel 

kılınmasına çok az olanak tanıdığı gözlenmektedir (San, 1991:s.28). 

Eğitim sistemimizde yoğun olarak kullanılan anlatım yöntemi, tek yönlü 

iletişime dayan geleneksel yöntemle öğretme yada öğreten merkezli yöntemler 

olarak tanımlanmakta, tek düze bilgilerin ve becerilerin verilmesi üzerinde 

durulmaktadır. Çağdaş yöntem ise bireysel ve grup çalışmaları üzerinde 

yoğunlaştığı, öğrenen merkezli, yaratıcılığı, problem çözmeyi, kendi fikirlerini 

geliştirmeyi ve bu fikirlerini ortaya koymayı  güdülendirmektedir (Küçükahmet, 

1989). Yeni eğitim anlayışı; yalnızca sınıfta olup bitenlerle sınırlı kalmayan, bilişsel 

öğrenmeler, duyuşsal özellikler ve devinişsel becerilerin kazandırılmasını sağlar.  

Eğitimde drama yöntemi, çocuk oyunlarından ve benzer etkinliklerden yola 

çıkararak gözlem yapma, doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon gibi tiyatro yada  

drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde, çeşitli yaşam 

durumlarını canlandırma, olayları yeniden yaratıp irdeleme,  bu yaşam 

durumlarından bilgilenme ve öğrenmeye geçme çalışmalarıdır. Drama, bir yaşam 

felsefesidir. İnsanın kendisini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, 

bireyin eğitim ve öğretiminde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı 

olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, 

bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir(Güneysu, 

1991;Akt:Erhan,2000:s.17). 

Sosyal bilgiler dersi bireyin yaşamında karşısına çıkacak olan çeşitli sorulara 

en uygun cevabı verebilmesi için bireyi hayata hazırlamayı, ona hayatın içinden 

olaylarla bu olaylardan nasıl ders alması gerektirdiğini, sosyal insan ve vatandaş 

olarak görev ve sorumluklarını hatırlatır ve öğretir. Sosyal bilgiler dersi, topluluk 

halinde yaşayan insanların saygı, sevgi ve anlayış duyguları içinde işbirliği 

yapmalarını ve birbirlerinin görüş ve fikirlerine saygı göstermelerini, birbirlerinin 

başarılarını takdir etmelerini benimsetmektedir. Bu derste, çocuğun kişisel 
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görüşlerine ön planda yer verilmelidir ve bunlar değerlendirilmelidir. Sosyal bilgiler 

dersinin kapsamını çocuğun yaşadığı ortamı oluşturmaktadır. Her çocuğun farklı 

çevreden geldiği ve bu farklılıklarla bir arada yaşayabileceğini gösterir. Farklı 

çevrelerle kaynaşabilmenin en etkili yöntemlerinden biri de drama eğitimidir. Yeni 

tanıyacağı çevreyi drama ile taklit ederek model olarak öğrenebilir. 

Bu nedenle, ilköğretimde sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin 

kullanılmasıyla öğrencilerin dersi daha iyi öğrenecekleri ve benlik kavramlarında 

olumlu bir gelişme olacağı düşünülerek bu araştırma yapılmaktadır. 

1.2.Problem Cümlesi 

İlköğretim 4.sınıf sosyal bilgiler dersinin öğrenilmesinde ve öğrencilerin 

benlik kavramları üzerinde drama yönteminin etkisi geleneksel eğitime göre farklılık 

yaratır mı?  

1.3.Alt Problemler 

1.Her iki okulda uygulanan öğretme yöntemlerinin öğrencilerdeki benlik 

oluşumuna etkisinin karşılaştırılması ne yöndedir? 

2.Öğretme yöntemleri sonucu oluşan öğrencilerdeki benlik kavramları 

üzerine okul faktörünün etkisi var mıdır? 

3.Drama ve geleneksel eğitim sonucunda oluşan benliğin akademik başarıya 

etkisi var mıdır? 

4.Drama ve geleneksel eğitimde cinsiyet faktörünün benlik kavramına ve 

akademik başarıya etkisi var mıdır? 

5.Araştırmaya katılan tüm öğrencilerde benlik olgusuna dramanın etkisi ne 

yöndedir? 

1.4.Araştırmanın Amacı 

İlköğretim 4.sınıf sosyal bilgiler dersinin öğrenilmesinde ve öğrencilerin 

benlik kavramları üzerinde drama yönteminin etkisinin değerlendirilmesi bu 

araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  
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1.5.Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma Konya ili Sarayönü ilçesindeki M.E.B’ne bağlı Merkez 

İlköğretim Okulu ile Gazi İlköğretim Okulunun dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersinin işlenişinde drama yönteminin kullanılarak işlenmesi sürecinde 

kendi benliklerinin farkına varmaları ve dersteki akademik başarılarının  olumlu 

yönde gelişmesinin tespit edilmesi bakımından önemlidir. 

1.6.Sayıltılar 

Bu araştırmaya katılan öğrencilerin kendileri  hakkındaki düşüncelerini 

içeren  soruları samimi ve dürüst bir şekilde cevaplandırdıkları kabul edilmiştir. 

Kullanılan ölçme aracıyla ve izlenen yöntemle araştırmanın amaçlarına ulaşılabilir. 

Bu konuda yapılan literatür taraması araştırmanın geçerliliği açısından yeterlidir. 

1.7.Sınırlılıklar 

Bu araştırma Konya ili Sarayönü ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

Merkez İlköğretim Okulu ile Gazi İlköğretim Okulunun dördüncü sınıf 

öğrencilerinden oluşturulan örneklem ile sınırlıdır. 

1.8.Tanımlar 

Eğitici Drama: Çocuğun her bir konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim 

tekniğidir.Çocuğun, psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda 

bilinçlenmesini, özel bir yetenek olarak yaratıcılığını da kazanmasını amaçlar. 

Benlik:Kişiyi o kişi yapan, başkalarından ayıran duygu, tutum ve 

davranışların tümünün örgütlenmiş bütünlüğüdür. (Baymur,1989:s.267). 
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BÖLÜM II 

LİTERATÜR TARAMASI VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde sosyal bilgiler dersinin özellikleri ve kapsamına,dramanın 

özelliklerine,eğitimdeki yerine,ilköğretim I.kademe çocuklarının özelliklerine,benlik 

ve kişilik kavramlarının açıklanmasına ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir. 

2.1.Sosyal Bilgiler Nedir? 

Sosyal bilimler,insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ 

kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanabilir 

(Sönmez,1999:s.15). Tanımdan da anlaşılacağı gibi sosyal bilimler, insan tarafından 

oluşturulan gerçekle uğraşmaktadır. “Sosyal Bilimler” deyince akla fen, matematik, 

güzel sanatlar, felsefi disiplinleri dışında yer alan insan ve insanın oluşturduğu 

olguları konu alan disiplinler gelmelidir. Beşeri bilimler veya davranış bilimleri 

olarak da sınıflandırılan bu disiplinler; tarih, coğrafya, psikoloji, hukuk, sosyoloji, 

ekonomi, eğitim, siyasal bilimler, kent planlaması, antropoloji vs. sayabiliriz. Birçok 

ülkede sosyal bilimler kavramı kullanılmaktadır. Ülkemizde de ortaöğretim 

düzeyinde sosyal bilimler öğretimi,tarih ve coğrafya ağır basmak üzere liselerin bazı 

kısım ve sınıflarında psikoloji,sosyoloji,mantık derslerinde gerçekleştirilmektedir 

(Köstüklü,1998:s.9). 

Sosyal bilgiler ise insanların, yaşamlarını konu alır. Kendimizi, diğerlerini 

daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Tarihi, coğrafyayı tanımladığımız gibi sosyal 

bilgileri tanımlayamayız. Çünkü disiplinler arası ve çok disiplinli bir alandır. Sosyal 

bilgilerin iki temel ayrıcı özelliği vatandaşlık yeterliliklerini kazandırmak için oluşu 

ve bütüncül, disiplinler arası bir alan oluşur. 

Erden (1998:s.6)’e göre ise; sosyal bilgiler “ilköğretim okullarında iyi ve 

sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiş 

bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum 

ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanıdır.” Sönmez (1999:s.17) ise tanımında 

Sosyal bilgileri; toplumsal gerçekle kanıtlanmaya dayalı bağ kurma süreci, bunun 

sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlar. 
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Sosyal bilgiler eğitimiyle ilgili bilgi üreten uluslar arası en büyük kuruluş 

olan ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi ise sosyal bilgileri şu şekilde tanımlar; 

Sosyal bilgiler vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için sanat, edebiyat ve sosyal 

bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma 

alanıdır. Okul programı içinde sosyal bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, 

coğrafya, tarih, hukuk, felsefe, siyasal bilimler psikoloji, din, sosyoloji ve sanat, 

edebiyat, matematik ve doğa bilimlerinden uygun  içeriklerden süzülen sistematik ve 

eş güdümlü bir çalışma alanı sağlar. Sosyal bilgilerin temel amacı, birbirlerine 

bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplum 

vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme 

yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı olmaktır (Tekindal ve 

Cin,2002:s.16-19). 

2.1.1.Sosyal Bilgiler Dersinin Genel Amaçları 

Sosyal bilgiler,kültürel mirası,onun günümüzdeki yaşayan özelliklerini ve 

bunların yaşamımıza etkilerini,insanların sosyal ve fiziki çevreleriyle olan 

ilişkilerini esas alan bir derstir (Güngördü,2001:s.130).Sosyal bilgiler yaşamın 

sosyal boyutuyla ilgili bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirerek, etkin, 

demokratik vatandaşlar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir derstir. 

Türkiye'de ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları, 1973 ta-

rihli Millî Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesine göre oluşturulmuştur. Bu 

hükümler esas alınarak hazırlanan 1998 İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programı’nın genel amaçları ise şöyledir; 

a)Vatandaşlık görevleri ve sorumluluklarını benimsetir. 

b) Toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırır.  

c) Çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yetenekleri geliştirir. 

ç) Ekonomik yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirir. 
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2.1.2.Sosyal Bilgiler Dersinin İşlenişiyle İlgili Genel Açıklamalar 

 Sosyal Bilgiler İlköğretim okulunun 4. ve 5. sınıfının ders konuları tarih, 

coğrafya ve vatandaşlık bilgisi olmak üzere işlenir.  Ünitenin işlenişinde 

programdaki sıraya uyulması zorunluluğu yoktur. Öğretmen, bunlar arasında gerekli 

gördüğü değişikliliği yapabilir. Ünitenin işlenmesinde "yakından uzağa" ilkesine 

uyulmalıdır. Öğretmen çocuğa bulunduğu çevreyi inceletmekle işe başlamalı ve 

bunun için önce çocuğun içinde yaşadığı il, bölge sonra yurt ve dünya ya 

geçilmelidir. Üniteler, öğrencilerin ilgileri bu günkü ve yarın ki ihtiyaçları dikkate 

alınarak ortaklaşa hazırlanmalıdır. Bu derste öğrencilerin gereksiz bilgi vermekten, 

özellikle ezberden kaçınılmalı, onlara günlük yaşayışlarında veya ilerdeki 

hayatlarında yararı olacak bilgiler verilmelidir.  

Ünite çalışmaları sırasında çocukların davranışlarındaki gelişmeler ve 

edindikleri alışkanlıkların gözlenmesi, öğrencilerin kazandıkları bilgilerin çeşitli 

testlerle ölçülmesi gerekir. Ünitelerin işlenmesinde çocukların yalnız hafızalarına 

baş vurulmamalı, onları iyi görmeye, gördükleri üzerinde iyi düşünmeye ve 

değerlendirmeye alıştırmalı, onlarda çevrelerine ve çevredeki olaylara karşı merak 

ve ilgi uyandırmalıdır. Ünitelerin işlenmesinde, gezilerden, ziyaretlerden, canlı ve 

cansız kaynaklardan hazır olarak elde edilecek veya öğrenciler tarafından 

yapılabilecek araçlardan faydalanılmalı, uygun olan konular öğrencilere dramatize 

ettirilmelidir. 

Vatandaşlıkla ilgili konular işlenirken sadece ilgi uyandırmak ve bilgi 

vermekle kalınmamalı, öğrenciler, verilen bilgileri uygulayabilme ve duyguca 

gelişme, güçlenme olanağına kavuşturulmalıdır. 

Bu derslerin öğretiminde yalnızca soru-cevap ve anlatma değil, çeşitli me-

totlara yer verilmelidir. Özellikle öğrenciyi kendi kendine aktif yapan ve onu araştır-

maya ve incelemeye sevk eden dramaya öncelik verilmelidir. Öğrencilerin 

yapacakları işleri arkadaşlarıyla planlamak ve bu plan çerçevesinde bazı 

sorumluluklar almaları üzerinde önemle durmalıdır. Bu derste, çocuğun kişisel 

görüşlerine ön planda yer verilmelidir ve bunlar değerlendirilmelidir. 
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Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin, öğrenme ve çalışma yerleri, yalnız 

dershane değil çeşitli alanlardır. (Aile, okul, çeşitli topluluklar, kitaplıklar, müzeler, 

sergiler, kazılar vb.) 

Öğretmen, çevreyi tanımak, yurdun yaşama şartlarını tanımak ve bu şartların 

iyileştirilmesi üzerinde onları düşündürmek amacıyla öğrencilere yakın şehir, 

kasaba. ve köyler arasında gezi imkanları hazırlamalı ve bu suretle öğrencilerin içten 

bir yakınlık duygusuyla vatandaşlarını tanımalarını ve onlarla yardım ve işbirliği 

ruhuyla kaynaşmalarını sağlamalıdır. 

Öğretimde model,yöntem ve teknik kavramları ile genellikle bir dersin veya 

konunun işlenmesinde,öğretilmesinde veya öğrenilmesinde izlenen yol 

kastedilmektedir. Nitekim,öğrenme-öğretme sürecinde başvurulan çeşitli 

modellerle,yöntemler veya  teknikler öğrenmeyi sağlamak için birer araçtır. Bu 

nedenle, her ders veya konu için her zaman ve her durumda geçerli olabilecek,tek bir 

öğretim yönteminden veya modelinden söz etmek asla mümkün değildir. 

Dolayısıyla planlanan öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencilerle arzu edilen 

öğrenmeyi sağlayabilmeleri için,öğretimde farklı öğretim modellerinin kullanılması 

kaçınılmazdır (Saban,2000:s.185). 

Drama yöntemi ile öğrencinin merkeze alındığı ve aktif katılımının 

sağlandığı, öğrenciye ve düşüncelerine değer verildiği, bilginin yaşamla 

bütünleştirilerek anlamlandırıldığı bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamak da 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmesine katkı 

sağlayacaktır. 

2.2.Drama Nedir? 

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Çocuğu yetiştiren, aynı 

zamanda yaratıcılığı geliştiren etkili bir yöntemdir. Bireyler arasında dolaysız bir 

iletişim ve etkileşimi sağlar. Drama, bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro 

tekniklerinden yararlanarak geliştirerek canlandırmaktır. 

Drama yada yaratıcı drama kavramlarının kullanılmasında, farklı görüşler 

bulunmaktadır; Sağlam (1977), dramanın zaten yaratıcı bir eylem olduğunu bunun 
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bir yaratıcı sıfatıyla desteklenmesinin gereksiz olduğunu, böyle söylenmesinin 

nedeninin ise yabancı bir kelime olan dramanın Türkçe olarak içinin 

doldurulmamasından kaynaklandığını savunmaktadır. Yaratıcı drama kavramı daha 

çok A.B.D’de kullanılan bir kavramındır. İngiltere’de daha çok “eğitimde drama” 

kavramı kullanılmaktadır. Almanya’daki kullanımı okul oyunu yada oyun 

etkileşimidir. (Sağlam,1977;Akt:San, 1990:s.1-9). 

Dramanın farklı görüşlere göre değişik isimler aldığı ya da kendi içinde 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Erden (1996); formal ve informal drama olmak üzere 

iki tür dramadan söz etmektedir. Formal dramada gerçeklere uygun ortamlar 

oluşturmak için kostüm, dekor kullanılırken, informal drama, gerek duyulduğu 

zaman hazırlık yapılmaksızın gerçekleştirilir. Önder (1999), “Eğitici Drama” 

kavramanı kullanır. Çocuğun her bir konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim 

tekniğidir. Çocuğun, psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda 

bilinçlenmesini, özel bir yetenek olarak yaratıcılığını da kazanmasını amaçlar. 

Literatürde yaratıcı drama, eğitimde drama, canlandırmacı oyun, tiyatro ve eğitim 

bilim alanı olarak tanımlanan drama; eğitim, sanat ve kültür gibi temel disiplinlere 

dayalı bir alandır. Drama; hem sanat eğitim bilimi, hem kültür eğitim bilimi ve hem 

de eğitim bilimlerinin arasına alınabilmektedir. Günümüzde, eğitimde ve sosyal 

bilimlerde disiplinler arası çalışmaya eğilim artmaktadır. Drama hem pek çok bilim 

dalına kaynaklık edebilmekte hem de onlardan kaynağını alabilecek kadar 

genişletilebilmekte olan bir alandır (Erden,1996 ve Önder,1999;Akt: İlhan, 

2004:s.54).  

Drama Yunanca’da yapmak, etmek, eylemek anlamına gelen “Dran” ve 

“Dranein” sözcüklerinden türemiştir. Türkçe’de kullanılan “dram” kavramı ise, 

Fransızca’daki sonu “e” ile biten “drame” sözcüğünden gelmektedir; halk dilinde 

acıklı oyun anlamında kullanıla gelmiştir. Oysa drama, insanın her türlü eylem ve 

ediminde yer almaktadır. Yani insanın insanla giriştiği her türlü dolaysız, doğrudan 

ilişki, etki tepki alışverişi, arada oluşan en az düzeyde bir etkileşim bile bir dramatik 

an yada dramatik bir durumdur. Drama bireylerin üzerinde birlikte çalışarak bir 
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problemi çözebildikleri ve birlikte kendi çözümlerini yaratabildikleri sosyal bir 

süreçtir. 

“Drama; bir insanın kendi kendine ve başkalarıyla olan ilişkilerinin tümüne 

denir. Kendi kendine olanına iç drama, başkalarıyla iletişim eylemine dış drama 

denir. İnsanların düalist (iki ruhlu) bir yapıda olmamaları için, iç dramalarıyla dış 

dramalarının örtüşmesi sağlanmalıdır. İç drama, bireyin çocukluğundan günümüze 

değin bilgi birikimi ile oluşur. Ancak bu birikim öğretimle zenginleşir. Birey, iç 

dramatik yaşamındaki bilgileri belleğine kaydeder. Kendi gelişmesiyle ilgili olarak 

bu bellekte yanlış ve eksik bilgiler varsa onları düzeltir. Dış dramatik aksiyon, iç 

dramanın dışa vurulmasıdır. Yani tutum ve davranış olarak dışa yansımasıdır. Bu 

ilişkiyi öğretim ve eğitim ilişkisine benzetebiliriz.” (Levent 1993;Akt; 

Adıgüzel,2002:s.31-39). 

Kavcar (1985:s.32-41)’a göre, dramanın tanımı; “Drama yaşam sanatı, 

dramatizasyon ise oyunlaştırma, yaşanır hale getirme”dir. O’Neill ve Lambert’e göre 

drama bir öğrenme yöntemidir. Drama aracılığıyla olaylar ve durumlarla bunların 

arasındaki bağlantılar kolayca öğrenilmektedir. Düş gücünün alabildiğine 

genişletilebildiği bir alandır (O’Neill ve Lambert, 1990;Akt:Erhan,2000:s.16). 

Drama ile oyun iç içedir.  Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, 

çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, 

duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, 

rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Çocuğun bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel gelişimi arasında da köprü görevi görür. Oyun, gelişimin ve büyümenin 

temel bir aracıdır. Oyun olmadan etkili bir yaşam ve sağlıklı bir gelişimden söz 

edilemez. Drama süreci içinde çeşitli oyunlar da yer alabilir. Güven duyma, karar 

verme, iletişim kurma drama ile oyun arasındaki ortak noktalardır. Drama ve 

oyunun özünde eğitsellik vardır. Belli davranışları kazandırmak için onlardan 

yararlanılır. Dramayla oyunun ortak noktası “...mış gibi yapmak”tır. Eğitimde drama 

ve eğitsel oyun; eğitim yaşamımız gibi yaşayarak öğrenme seçeneğini sağlamada 

önemli rol üstlenmektedir. 
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Eğitimde drama, grupla yapılan oyunsu süreçlerdir. Drama sürecinde var olan 

oyunlardan yararlanılarak yeni oyunlar yaratılır. Dramada dikkati toplayarak 

yaratıcılığı geliştirerek düşünmenin bilgiye geçişini sağlamak önemli bir hedeftir. 

Eğitimde drama çalışmalarında pek çok amaç için oyuna başvurulur. Oyunu birlikte 

tasarlama, kuralları birlikte belirleme, birlikte oynama gibi özellikler eğitimde 

dramada kullanılır. Her oyun gibi drama sürecinin de bir akışı vardır. Bu akış içinde 

yaşayarak öğrenme, kendini keşfetme söz konusudur. Eğitimde drama, eğitim 

amaçlarıyla sınırlandırılmaktadır. Söz konusu olan etkinliğin kapsamı eğitimci 

tarafından belirlenmektedir. Çünkü bu etkinlik eğitimde dramadır, drama eğitimi 

değildir. Eğitimde drama bir adım sonra ne ile karşılaşacağını bilmeden yaşama ait 

rolleri yeri gelince oynamak ve bu yolla yaşamı tanımak demektir. Daha uygun bir 

ayırım, eğitsel olan ve olmayan drama şeklinde yapılmaktadır. Bu iki tip oyun 

arasındaki farklar, etkinlikler ve çocuğun eğlenmesine değil, etkinliklerin 

hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan kişilerin amaçlarına bağlıdır 

(Gönen, 1992:s.60-64). 

Drama, insanlara yaratıcılıklarını ifade etmeyi de öğretir. Yaratıcılık insana 

özgü bir yeti ve yetenektir. Yaratıcılık, insan yaşamının tüm yönlerinde yer alan 

temel bir yetenektir. Drama insanlara bu özelliklerini fark ettirir. Eğitimciler 

yaratıcılığa bir süreç olarak önem vermişler ve bu süreç sonunda araştırıcı, özgür 

düşünen, sorular soran bireylere ulaşmışlardır. Yaratıcı süreçte özgünlük, 

olağanüstülük, kural dışılık, değişik olma özellikleri bulunur. Yaratıcı kişilerde 

öğrenmeye hazır olma, anlatım da akıcılık, düşüncede esneklik ve özgürlük, sabır, 

merak, sezgi, hayal gücü, deneme araştırma, sınama, bulma kalıplardan kurtulma ve 

yeni fikirler üretme en belirgin özelliklerdir.“Genel olarak yaratıcılık; daha önceden 

kurulmamış ilişkileri kurabilme, yeni düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, 

deneyimler, yeni düşünceler ve yeni ürünler ortaya koyma durumudur” (San, 1985; 

Akt: Adıgüzel,2002:s.57-70). 

Yaratıcı bireyler farklı düşüncelere sahiptirler ve kendilerine özgü düşünceler 

üretirler. Çocuklardaki yaratıcılığı engelleyen en önemli etmenlerden biri aşırı 

otoriter  eğitim sistemidir. Ayrıca kalabalık sınıf ortamı, esnek olmayan 
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öğretmenler, öğrencilere söz hakkı tanınmaması, demokrasiye dayanmayan sınıf 

ortamı gibi etmenler yaratıcılığı engeller. Ailenin ve yakın çevrenin çocuğu 

kısıtlaması, onun düşünce sorunlarına değer vermemek, doğa ile iletişimini 

engellemek yaptıklarını saçma ve yanlış bulmak, şiddet kullanmak ve azarlamak 

belli kalıplara sokmaya zorlamak gibi davranışları da yaratıcılığı engeller. Yaratıcı 

drama  bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders 

ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak 

öğrenmelerini sağlayan bir süreç ve eğitsel bir ortamdır. 

Yaratıcı drama, bir öğretmen/lider kılavuzluğunda, herhangi bir konunun 

çeşitli tiyatro tekniklerinden yararlanarak grup üyelerinin kendi yaşantılarından, 

tecrübelerinden yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı drama tiyatro 

yapmak değildir, ancak tiyatro ile iç içe geçmiş, tiyatronun hem kuramsal hem de 

uygulamalı çalışmalarının tümünden yararlanan bir eğitim, kültür ve sanat alanıdır. 

Tiyatronun doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerinden doğrudan yararlanır, 

kurgusal yapılandırmasını (canlandırmayı) bu iki temel teknik üzerine kurar. 

Yaratıcı drama olanı istenildiği ve gereksinim duyduğu zaman tiyatronun diğer 

öğelerinden de yararlanabilir. Bu durum yaratıcı dramanın disiplinler ve sanatlar 

arası bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanır. Tiyatro pek çok sanat türü gibi 

sonuca odaklanır. Yaratıcı dramada ise sonuçtan çok süreç önemlidir. Bir tiyatronun 

yaşaması için seyirci gereklidir. Oysa yaratıcı dramada seyirci yoktur, seyredenler 

drama sürecine katılanlardır, diğer bir deyişle yaratıcı dramada çalışma grubu sınıfta 

bulunanlardır. Çalışma grubu hem oyuncu, hem de seyircidir. Başka bir deyişle 

seyirciler için drama yapılmaz. Yaratıcı drama çalışmaları ya da canlandırmaları için 

herhangi bir sahne zorunluluğu da yoktur. Drama iyi bir tasarımla hemen her yerde, 

ortamda uygulanabilir, geliştirilebilir. 

2.2.1.Dramanın Önemi Ve Yararları 

Drama, tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Bu aktiflik 

insanın bilişsel, duyuşsal, devinimsel ve toplumsal yönlerini etkiler. Drama insanı 

kuşatır ve geliştirir. İçerdiği tiyatrosal boyutları dolayısıyla katılımcılarına “eğlenme 

ve haz alma” gereksinmesini doyurur. Gruptakilerin paylaştığı bu haz da estetik 
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nitelik taşır. Drama,eğitimin değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek 

çoğunda bir yöntem olarak uygulanabilir. Türkçe, edebiyat, hayat bilgisi, tarih, 

coğrafya, sosyal bilgiler, resim, müzik, fen bilgisi derslerinin öğretiminde ve 

özellikle ilköğretimin ilk üç sınıfında okutulan bireysel ve toplu etkinlikler dersinde 

drama yöntemi kullanılabilir. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır, etkinleştirilir. 

Öğrenen merkezli öğretim programının eşsiz ve bütünleyici bir unsurdur. Dramatik 

etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte insanın kendisini ve 

diğerlerini tanımasına yardımcı olur. Öğrencileri beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, 

sahip oldukları imkanlarla dünyalarını genişletmeye çalışan, yaşama kendi 

düşünceleri ile katılan, cesaretli bireyler olma yolunda destekler. 

Dramatik anlatım, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirip çözüme 

ulaşmalarını sağlamaktadır. En belirgin olan yeteneği belirleme, seviyeli sorular 

sorabilme, hipotez kurma, formül geliştirme ve sonuca ulaştırma, hoşgörü, empatik 

olma kazandırılan diğer beceriler arasında yer almaktadır (Sandel, 

1990;Akt:Erhan,2000:s.27). 

Dramanın yararlarını kısaca maddelersek: 

- Fazla duyu organını harekete geçirdiği için öğrenciyi aktifleştirir ve 

eğitim öğretimin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlar. 

- Öğrencilerin kendilerini ve başkalarını daha iyi tanımalarına fırsat verir. 

- Öğrenci tarafından anlaşılması güç olayları karmaşık olayları anlaşılır 

hale getirir. 

- Zaman ve mesafe yönünden ulaşılmayan olay ve durumları yaşanır hale 

getirir. 

- Öğrencilerin yaratıcı güçlerini, kendilerine güvenlerini artırır ve kişilik 

gelişmelerini hızlandırır. 

- Utangaç ve içe dönük öğrencilerin bile kendilerini ifade etmelerine 

olanak sağlar. 
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- Öğrencide kendini başkasının yerine koyabilme, dayanışma hoşgörü 

duygularını geliştirir. 

- Ekip çalışması nedeniyle sorumluluk alma, birlikte çalışma alışkanlığı 

kazandırır. 

- Soyut olay ve durumları somutlaştırır, onların kavranmasını kolaylaştırır. 

- Drama çocuğa ekip çalışması nedeniyle sorumluluk alma ve birlikte çalışma 

alışkanlığı kazandırır. Öğrencide kendini başkasının yerine koyabilme, dayanışma, 

hoşgörü duygularını geliştirir. Öğrencinin bireysel ve sosyal beceriler bakımından 

daha iyi yetişmesini başkalarıyla rahat ve sağlıklı ilişkiler kurmasını, 

toplumsallaşmasını sağlar (Kavcar, 1985:s.32-41). 

2.2.2.Dramanın Genel Amaçları Ve İlkeleri 

Eğitimde dramanın genel amaçları : 

- Yaratıcılık, estetik gelişimi sağlama, 

- Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, 

- Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, 

- Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma, 

- Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri 

kazanma, 

- İmgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme, 

- Başkalarını anlama ve hissetme becerisini, (empati kurma) geliştirme, 

- Farklı olay ve olgularla ilgili deneyin kazanma, 

- Moral ve manevi değerlerin gelişmesine olanak sağlama, 

- Problem çözme, karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, 

- Kazanılan, değiştirilen yada düzeltilen davranışlar hakkında bireye 

bilgi verme, 
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- Hoşlanılmayan durum, olay yada olgularla nasıl başa çıkılacağını 

gösterme, 

- İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama, 

- Soyut kavramları yada yaşantıları somutlaştırma, 

- Bireyler arasındaki farklılıkları hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama 

olarak sıralanabilir(Nixon, 1988, Mc Carlin, 1990, O Neill 1990, Ömeroğlu, 1990,  

Üstündağ, 1994, Fleming, 1995;Akt:Erhan,2000:s.22-29). 

Eğitimde dramanın ilkeleri ise şunlardır: 

- Drama etkinliğinde ödül-ceza yoluna başvurulmaz. Sözel takdir aralıklı 

pekiştireç olarak verilir. 

- Drama çalışmaları asla bir oyuncu eğitimi olarak düşünülemez. 

Dolayısıyla bu çalışmalar, seyircilere oynanan bir temsil olarak hazırlanamaz. 

Dramanın oyuncuları aynı zamanda izleyicilerdir. Bu çalışmalarda izleyici 

bulundurulmaz. Bu çalışmalar sınıfta, holde, bahçede, kütüphanede, yemekhanede 

uygulanabilir. Çalışmalar sırasında özel bir mekan ve aksesuara ihtiyaç yoktur. 

- Drama çalışmasında öğrencinin ne söyleyeceği değil, neyi nasıl söylediği 

anlam taşır. Drama bir analiz yöntemi değil, bir sentez yöntemidir. Öğrencinin bütün 

özgürlüğü  program amacı içinde bir özgürlüktür, ondan daha fazlası istenemez 

(Gönen, 1992:s.43). 

2.2.3.Eğitimde Dramanın Tarihçesi 

Çocuklarda drama ilk kez İngiltere ve Amerika’da başlamış ve gelişmiştir. 

Peter Slade 1920’lerden itibaren çocuk gurupları ile drama çalışmalarını denemeye 

başlamış; P.Slade (1954), kendisine özgü bir drama yöntemi geliştirmiş ve “Çocuk 

Draması” adını verdiği kitabında yöntemini tanıtmıştır.  Slade (1976) “Çocuk 

Dramasına Giriş) adlı kitabını yayımlamış.  Çocuk dramasını özel bir sanat türü 

olarak, tiyatroya bir alternatif olarak görmüştür. Ona göre drama, tüm çocuklar için 

doğal bir oyundur ve çocuk gelişimine önemli katkılarda bulunabilir. Farklı rollerle 

çocuk kendi gelişimi için önemli olan beceriler kazanır. Peter Slade’in öğrencisi 
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Brian Way, II.Dünya savaşı sırasında güçlükler yaşayan çocuklara drama yolu ile 

yardımcı olmaya çalışmış. Brian Way (1967) “Drama Yolu ile Gelişim” adlı 

kitabında, çocuklara, kendine güven duygusunun nasıl kazandırılacağı, kendi 

haklarını nasıl keşfetme ve kullanmalarına nasıl yardım edilebileceği konusunda 

örnekler vermiştir. 1960’lı yıllarda Brian Way sınıfta dramaya duygusal yaşantıları 

ekledi. Böylece rol yapma becerilerine değil temel yaşamsal becerilere önem 

veriliyordu. Bu şekilde rol yapma zorunluluğundan uzaklaşılmış, yaşam deneyimleri 

dramaya girmiş oluyordu ABD’de ise Winifred Word, 1923’de üniversitede yaratıcı 

drama eğitimine başlamıştır. Eserleri: “Drama için öyküler” (1952) ve “Çocuklarla 

Oyun Hazırlama” (1957)’dır. Word’da tiyatro ve dramayı birbirinden ayırır. Çocuk 

tiyatrosu, çocuk seyircilere güzellik ve zevk, mutluluk ve neşe aktarır, yaratıcı 

drama ise katılan çocuklara, kendi gelişimleri ve grupta  birbirleri ile işbirliği 

yapabilmeleri konusunda önemli yaşantılar sağlar (Önder,2003:s.33-37). 

Cumhuriyet döneminde 1926 tarihli ilkokul programında, ilkokulun eğitim ve 

öğretim ilkeleri bölümünde, temsil (dramatik gösteriler) temel olarak kabul 

edilmiştir. Daha ileri tarihlerde ilkokul ve ortaokul programlarında temsil yoluyla 

canlandırma biçiminde dramatizasyon etkinliklerine yer verilmiştir. Özellikle 

Türkçe, tarih, beden eğitimi gibi derslerin zaman zaman bu yöntemle verilmesi 

önerilmektedir. Türkçe dersinde bulunan parçaların canlandırılmasında, ilkokulda 

kullanılan türlü teknikler arasında temsil yoluyla canlandırma (dramatizasyon)dan 

yararlanabileceği değinilmiştir. 

Selahattin Çoruh’un 1938’de yayımlanan ve 1950 yılında ikinci baskısı 

yapılan “Okullarda Dramatizasyon” adlı kitabı bu alanda önemli bir eser olarak 

görmekteyiz. Türkiye’de dramatizasyonun doğrudan ifade edildiği “Okullarda 

dramatizasyon” ilk yayın 1950 yıllarda Çoruh’undur. O, okul oyunlarının okullarda 

ilkokuldan orta okula kadar olması gerektiğini ortaya attı. Çoruh’a göre oyunun 

amacı sınıfın birleştirilmesidir, bu sadece oynayarak, yaparak ve beraberce yaratarak 

olur. Çoruh, okul tiyatrosu oluşturulması görüşünden sonra, bir yöntem olarak 

oyunun sınıflarda kullanılması gerektiğini söyleyen ilk kişi olmuştur. Kitabında 

dramatizasyonun nasıl kullanılacağı, neler yapılması gerektiği açıklanmıştır 
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Emin Özdemir 1965 yılında “Uygulamalı Dramatizasyon” adlı kitabında, 

gelişen ve değişen eğitim anlayışında önemli ve ağırlıklı bir yöntem olan 

dramatizasyonun, çocukların öykünme (taklit) güçlerine dayanan doğal bir öğrenme 

yolu olması açısından onların yaşamlarında geniş biçimde yer aldığı görüşündedir. 

Özdemir’in kitabı, o yıllarda  öğretmenlere yönelik yayımlanan hizmet içi eğitim 

dizisi içinde yer almıştır. Kitabında dramatizasyonun tanımını yapmış, parmak 

oyunu, sözsüz oyun (pandomim), öykünmeler, bağımlı ve bağımsız dramatizasyon 

türlerinden söz etmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler, yurttaşlık bilgisi, tarih gibi derslere 

yönelik uygulama örneklerine de yer verilmiştir. 

1968 ilkokul programında, çocukların ilgi ve gereksinimleri göz önünde 

tutulmak koşuluyla okuma etkinlikleri arasında kitaplardan, dergilerden, masal, 

roman, şiir, temsil ve öykülerin okunabileceğine, bunlardan bazı parçaların 

dramatize edilebileceğine ilişkin tümceler vardır. 1980’li yıllara kadar “drama” 

kavramı Milli Eğitim Bakanlığında “temsil” ve “dramatizasyon” olarak yer alıyordu. 

1980’li yıllarda, Devlet Tiyatrosu Oyuncu ve Yönetmeni Tamer Levent’in ergen ve 

genç gruplarıyla başlattığı “Eğitimde Drama” çalışmaları Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi, öğretim üyelerinden Dr. İnci San’ın katkılarıyla güç 

kazanmış, sürekli gelişme göstermiş, özellikle ezberci yaklaşım yerine, katılımcı, 

yaratıcı, yorumcu yaklaşım yaygınlık kazanmıştır. 

1985’te “Uluslar arası Eğitimde Drama Semineri”nin ilki düzenlenmiş 

Türkiye’de yaratıcı dramanın çağdaş kullanımında kamu oyuna açılışının başlangıç 

yılları olmuştur. 1985’den bu yana sanat eğitimi kapsamında ve ayrıca bir öğretim 

yöntemi olarak dramaya yer veren yayınlar çıkmaya başlamış ve çok sayıda lisans 

üstü tezler hazırlanmıştır. 

1980’li yıllardan bugünlere ise yaratıcı drama çağdaş yaklaşımlarla ve 

bilimsel olarak ele alınmış, özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezlerle 

kuramsal olarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Kuramsal çalışmaların yanı sıra 

seminerler, kurslar ve atölye etkinlikleriyle yaratıcı drama günümüz ilköğretim 

sürecinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. “1990 yılında Ankara’da “Çağdaş 

Drama Derneği” kurularak, özel yuva ve ilköğretim kurumlarında drama etkinlikleri 
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dersleri hızla yayılmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitim Ana Bilim Dalı’nın 1989’dan bu yana lisan üstü programlarında 

Yaratıcı Drama dersleri yer aldı. Gazi üniversitesi ve Hacettepe üniversiteleri çocuk 

gelişi bölümlerinde, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde Drama 

dersleri okutuluyordu. 1997-1998 öğretim yılından başlayarak ilköğretim okullarının 

dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında seçmeli dersler arasında 

drama yer almıştır. Drama, öğretmen okulları ve eğitim fakültelerinde zorunlu bir 

ders olarak konulmuştur” (Erhan,2000:s.16-29). 

2.2.4.Eğitimde Drama Etkinliklerinin Teknikleri 

Eğitimde dramanın uygulanması sırasında en çok yararlanılan özel teknikler, 

Lindvay ve Moen’in (1984), Mc Caslin’in (1984) ve Slade’in (1995) görüşleri temel 

alınarak aşağıda sunulmuştur: 

Rol oynama; çocuğun çeşitli roller oynayarak, öğrenmesi ve anlamasıdır. 

Morgen ve Saxton (1987), eğitici dramada rol oynamayı bir simulasyona benzetirler. 

Bir dondurmanın nasıl isteneceğinin, otobüse nasıl binildiğinin sümilasyon yolu ile 

öğrenebileceğine dikkati çekmişlerdir. Böylece anne rolünü oynayan çocuk, 

annesinin davranışlarını anlayabilir, keza şoför rolü oynayan şoförün davranışlarını 

daha iyi kavrayabilir. Rol oynamada konuşmayı gerektiren durumlarda çocuğun 

diksiyonunu  ve iletişimini de doğrudan kullanma becerisini geliştirir. Rol 

oynamanın bir başka yararı da empati kurabilme becerisini kazandırır. Çünkü başka 

bir kişinin rolüne girmek, o kişinin perspektifini, yani görüş açısını anlama 

bakımından ve genel olarak insanların nesnelerle, olaylara kendi görüş açılarından 

bakabildiklerini fark etme yönünden önem taşıyabilir. 

Rol değiştirme; eğitici drama etkinliği sırasında, farklı rolleri oynayan 

çocukların, rollerini değiştirmeleriyle farklı rolleri denemeleri, öğrenme, anlama 

becerilerinin zenginleştirilmesidir. 

Kenardan (dışardan) yönlendirme; drama çalışmaları sırasında, öğretmen 

bazen dışardan açıklamalarla, bilgi vermelerle, davranışların örneğini gösterebilir. 

Örneğin, rahatlama çalışmasında öğretmen gözlerini kapatır, yere uzanır. Katılımcı 
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liderlik, öğretmenin drama etkinliği sırasında grubun içinde olması etkinliğe 

doğrudan katılmasıdır, bu çocukları motive eder. 

Paralel çalışma; çocukların bir yandan kendi küçük gruplarında birbirleriyle 

iş birliği yaparken, diğer yandan da büyük gurubun bir parçası olmayı sürdürerek, 

bir ölçüde özgün bir şekilde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir. 

Doğaçlama; en önemli çalışma tekniklerinden biridir. Doğaçlama ile serbest 

drama etkinlikleri kastedilmektedir. Çocuklar, sözel-sözel olmayan, basit, 

kendiliğinden ifade tarzları ile bir durumu ya da olayın akışını, gelişimini 

canlandırırlar. 

Zihinde canlandırma; öğretmenin yönergeleri doğrultusunda belirli 

görüntüler zihinde canlandırmaları istenir. Rahatlama çalışmalarında gözler 

kapattırılarak yapılabilir, konsantre olmaları sağlanır. 

Müzikle drama; canlandırılacak konuya, olaya ilişkin müzik parçasını 

uygun olarak seçilir. 

Pandomim;düşünceleri, duyguları ve yaşantıları, sözlere başvurmadan 

hareketlerle anlatmak demektir. Drama etkinlikleri sırasında, çocuklar için yararlı bir 

ifade etme çalışmasıdır. Çocuklar bedenlerinin bazı bölümlerini ve ya tümünü 

kullanarak hareketlerle anlatmaktan hoşlanırlar. Pandomim; gözlem, dikkatini 

yoğunlaştırma ve bedensel becerilerin gücüne dayanan bir ifade biçimidir. 

Öykü olay canlandırma;çocukların önceden bildikleri öyküleri, yada 

bilmedikleri yeni öyküleri hareketlerle ve sözlü ifadelerle canlandırmalarına 

dayanan bu teknik,  çok sık kullanılır. Çocuklara önce, öykü ve olay baştan sona 

anlatılır, sonra öykü ve olayın geçtiği yer sözel tanımlanır. Canlandıracakları 

hareketler, sesler hatırlatılır. Öğretmen ara sıra kısa sorular ile çocukların 

düşünmesine, kendilerinden bir şeyler katmalarına olanak sağlamış olur; böylece 

aktif katılımları sağlanmış olur. Bazen de öykü, olayın bir bölümü belli sahnesi 

seçilerek oynanır. Olay canlandırmada öğretmen bölümleri hızlı geçmemelidir. 
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Resim yapma; etkinlik sonu yaşadıklarını farklı bir biçimde ifade etmeleri 

bakımından resim yapma anlamlıdır. Çocuklar bireysel yada grup çalışması şeklinde 

resim çalışmalarına katılırlar. 

Kukla draması; kuklalarla yapılan drama oyunları çocukların çok ilgisini 

çeker. Seyirci rolünde kimse yoktur. Çocukların dışa vuramadıkları iç dünyalarını, 

yaşantılarını ifade etmelerini kolaylaştırır. Duyusal algılama; duyu geliştirme, 

duyular yolu ile öğrenme çalışmalarında, dokunarak, bakarak, işiterek ve tadarak 

algılama tekniği kullanılır. Örneğin gözler bağlı bir şekilde nesnenin incelenmesi. 

Dans draması; dramaya katılanların, kendilerini, duygu ve düşüncelerini 

büyük beden hareketleri ile zıplama yuvarlanma, sallanma, koşma, sıçrama, ifade 

edebilmeleri rahatlatıcıdır. Enerjinin dışa çıkması sağlanmış olur, çocuktan beklenen 

belli bir dans tekniğini öğrenmesi, uygulaması değil, kendi eşsiz stilini bulması 

geliştirmesidir. 

Dramatizasyon;  bir duygu veya düşüncenin hareket, jest ve mimikle 

anlatımıdır. Bir başka deyişle bir konu ya da durumun canlandırılması, yaşayarak 

yansıtılması, yaşantıya dönüştürülmesidir. Bu yöntem, öğrencinin anlama ve 

anlatma yeteneklerini ve kişiliğini daha çok geliştirir. Çocukların öykünme güçlerine 

dayanan doğal bir öğrenme yoludur. Bundan dolayı, çocukların hayatında geniş 

ölçüde yer alır. Evde, sokakta, oyunda çocuklar genellikle dramatizasyonun 

içindedirler. Bir başka deyişle dramatizasyon çocuk dünyasının kendisidir. 

Çocukların oyunlarına yakından bakış, bu yargının doğruluğunu bütün açıklığı ile 

bize gösterir.  

2.2.5.Dramanın Planlanması Ve Uygulanması 

Güneysu, IV.sü yapılan “Uluslararası Eğitimde Drama” seminerlerinde 

eğitimde dramanın uygulanabilmesi  için bazı aşamaların gerekli olduğunu 

bunlarında; ısınma çalışmaları, uyum, güven, beş duyu, gözlem, toplu etkileşim, 

yaratıcılık, aşamalarından oluştuğunu belirtir (Güneysu,2000:s.44).İyi bir drama 

planı aşağıda sekiz basamakta verilmiştir. 

1- Temanın Seçimi; Çocukların neyi öğrenmesini istiyorum? 
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2- Çevrenin Seçimi; Öğrenme en iyi hangi ortamda gerçekleşebilir. 

3- Çocukların Rolünün Seçimi; Çocuklar kim olacaklar? Çocuklar drama 

konusunda deneyim kazandıkça çok çeşitli roller seçebilirler. Fakat başlangıçta 

hepsinin aynı rolü oynaması daha iyidir. 

4- Öğretmenin Rol Seçimi; “Kim olacağım” Öğretmen olarak kalıp dramayı 

dışarıdan da yönlendirmek mümkündür. Fakat drama içinde rol de alabilir. 

5- Çevrenin Seçimi; Dramayı ve dramadaki rolleri hangi bakış açısından ele 

alacağımızı belirler ve konsantrasyonu artırır. 

6- Odak Noktanın Seçimi; Drama ne hakkında olacak? Yeni çözülecek 

problem nedir? 

7- Eylemin Seçimi; Çocuklar ne yapacaklar. Bu eylem dramanın tamamını 

oluşturmaz. Drama konusunda tecrübelendikçe çocuklardan daha çok verim 

alınabilir. Ancak önceden planlanmış birkaç eylem olmalıdır. 

8- Püf Noktası Ne Olacak; Başlangıçta çocuğun dikkatini konuya 

çekebilmek için ne kullanacağız. Bunu öğretmen de yapabilir veya bir mektup, 

kumaş parçası, bir resim, teyp kaydı, yada rol yapan bir başka kişi aracılığı ile de 

yapılabilir. Bu sekiz madde sonucu dramaya başlanabilir. Ancak drama esnasında 

çocukların öğrenmesini sağlamak, kolaylaştırmak için bazı strateji ve görüşme 

tekniklerine de ihtiyaç olabilir. 

Hangi yöntemleri seçip, bunların nasıl uygulanacağına önceden karar vermek 

her zaman mümkün değildir. Bütün bunlar önceden planlanmaz. Bunlar drama 

esnasında gelen tepkilere göre o anda ayak üstü düşünerek karar verilebilir. 

Hazırlanan planın ardından önceden hazırlanmış bir açılış konuşması yapılabilir; 

1- Kontrat yapımı: Çocuklarla drama içinde yer alacak kuralların 

görüşülmesi, 

2- Dramayı başlatma: Öğretmenin ve çocukların “Başkaları imiş gibi” 

davranmaya başladıkları andır. Bu anın çocuklar tarafından önceden belirlenmiş bir 

işaretinin olması gerekir. Artık ayak üstü düşünme becerisi başlamış ve çocukların 
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tepkilerine göre sorunlarla başa çıkma zamanıdır, ancak bunu önceden 

planlayamayız. 

3- Ortak kanı geliştirme: işbirliği ve birlikte çalışma esnasında karar verme 

aşamasında ortak kanının oluşması gerekir bu da fikirlerin listelenmesiyle olabilir. 

4- Yansıtma zamanı: Drama esnasında düşünmeye zaman ayırmak için 

olayın yavaşlatılması, olayı dondurma, düşünceleri duyma, konu ile ilgili yazma ve 

çizme çalışmalarını içerebilir. 

5- Dramayı durdurma: “Tekrar kendin olmak” bir yansıtma için veya bir 

konuya açıklık getirmek için yada zamanda yerde ve rolde değişiklik yapmak için 

gerekledir. 

Drama iyi organize ister. İyi planla hedeflere kolay ulaşılır. Etkinlik planı 

hazırlanırken verilmek istenen amaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen 

dikkatli bir plan yapar ve grupta ne yapılması gerektiğini bilirse hedefe kolay 

ulaşılır. Öğretmenin asıl hedefi ise aktif katılım ve yaratıcılığın ortaya çıkmasını 

sağlamaktır. Etkinlik planında yer alması gereken bölümler konu, hedefler, içerik 

oyunun geçeceği ortam, öğretmenin rolüdür. 

Genellikle konu bir başlık olarak verilir. Hedefler, her etkinlik için 

öğrencilere kazandırmak istediği davranışları, bilgileri belirler. İçerik; hedefe 

ulaştıracak öykü yada senaryo taslaklarından oluşur. Oyunun geçeceği ortam, 

dramanın geçtiği (düşsel) mekan, olayın yaşandığı yerdir. Öğretmenin rolü, grubu ve 

oyunun akışını yönlendirmek amacıyla zaman zaman gireceği roller bulmaktır. 

Öğretmen konunun seçiminde, mekanın seçiminde, çocukların rollerine, dramanın 

odak noktası olan çözülecek problem nedir? sorularına dikkat etmelidir. 

Oyun alanının hazırlanması;İdeal olanı özel drama salonudur, yoksa 

tehlikesiz bir ortamda grubun dikkatini bozmayacak uygun bir mekanda olmalı ve 

gerekli materyaller önceden getirilmelidir. 

Etkinliklerin hazırlanması, kurgulanması;Konusu belirlenmiş bir etkinlik için 

bölümlerin kurgulanması ve bazı tekniklerin kullanılması gerekir. Bunun süresi uzun 
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yada kısa olabilir.  Buna süreçsel drama denir, doğaçlamalarla oluşturulan bölümler 

birbirine bağlanır. Örneğin, 

1- Öykü oluşturulması, öğrencilerden oluşturulması istenir. 

2- Odaklanacak anın seçimi, çarpıcı bir an seçilir 

3- Anı canlandırmak, katılımcılar rollerini üstlenir, 

4- Anın öncesi, tartışılır ve yeni bir tablo oluşturulur. 

5- Anın sonu, neler olacağı tartışılır, yeni tablo oluşturulur. 

6- İstenirse anın öncesi, an sonrası tekrar hızlı tablo oluşturulur. 

7- Katılımcılar rollerini seçmesi. 

8- Canlandırma, öykü içerisine uygun grupların öneriyle seçilmesi 

Böyle süreçler uzun tutulabilir, tablolar öncesinde doğaçlamalar yapılabilir. 

Eğitimde drama etkinliklerini uygularken takip edilen süreçler vardır; 

a) Isınma 

b) Kaynaştırma 

c) Uygulama 

d) Tartışma (Gözden geçirme ve değerlendirme) 

e) Rahatlama alıştırmaları. 

Isınma; önemli bir aşamadır. Sürecin başında yaptırılması tercih edilir. 

Hareket ısınmanın ana öğesidir. Grubun bedenlerini ve duygularını harekete geçirir. 

En fazla 10-12 dakika olmalıdır. Müzik, ritm ısınmayı kolaylaştırır, grubun birbirine 

kaynaşmasını uyumlu hareketini sağlar. Öğretmen hedef doğrultusunda grubu 

motive etmelidir. Isınma ile öğrenci önce kendini, bedenini tanır, keşfeder, duyu 

organları harekete geçer, öğretmen bedeni zorlayıcı, ters hareketler yapmamalıdır. 

Kaynaştırma; kendisini tanıdıkça çocuk grupla iletişime girer. Eşli 

çalışmalarla çiftler müzik ve ritimle birbirleriyle hareket yaparlar. Çocuklar 

öğretmenin önerisiyle gözlerini kapatıp belirli bir konuyu düşünmeye kendini 

dinlemeye yönelir. Çalışmalar sırasında kurulan iletişim etkileşime dönüşür ve 
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grubu birbirine yakınlaştırır, grupta güven duygusu gelişir. Grup birbirini tanıdıkça 

drama etkinliklerine daha aktif katılır. Bu süreçte bireyin kendisi ile ilgili bilişsel 

öğrenmeleri, duyuşsal özellikleri ve devinişsel becerileri, incelemesi, bu inceleme 

sonucu karşısındaki bireyi de bu açıdan görmesi söz konusudur. 

Uygulama; belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve bu oyunları 

geliştirme çalışmalarından oluşur, grup üyelerinin keyif duyduğu aşamadır. 

Öğretmenin zihninde belli bir tasarı, kurgu vardır. Uygulamalarda genelde sürecin 

nasıl gelişeceği ve nereye varacağı açıklanmaz. Öğretmen, katılanları gereğinden 

fazla yormamak, çalışmanın dağılmamasına dikkat etmelidir. 

Yaratıcı drama çalışmalarında sürecin özellikle önceden hiç belirlenmemiş 

bir çıkış noktasından başlamasıdır. Bu süreçte etkinliklerin nasıl gelişeceği ve 

nereye varacağı önceden belirlenememektedir. Uygulama süreci, öğrencilerin 

yaratıcılıklarının en üst düzeyde gözlenebildiği bir süreci yansıtır. Çalışmaların 

beklenenden daha kapsamlı bir biçimde yaşanması ve belirlenenden daha uzun 

zaman alması bu aşamada yaratıcılık sürecinin işlenmesi ile açıklanmaktadır.  

Grup oyun oynamaya hazırdır. Çalışılan grubun özelliklerine uygun olarak 

seçilen oyunlar, değişik türler arasından belirlenir. Oyunlar bazen sözcük 

dağarcığını, duyguları geliştiren oyunlar olduğu gibi, kimi zamanda taklide dayalı 

yada yarışmalar içeren oyunlar olabilir. 

Uygulama çalışmalarında doğaçlamalar önemlidir. Bir metne bağlı olmadan 

içten geldiği gibi, aniden gelişen, liderin hedefleri ve hazırlıkları doğrultusunda olan 

oyun ve canlandırmalar doğaçlamayı oluşturur. Katılımcılar doğaçlamalarda araç 

gereç kullanımı da gerçekleştirirler. Drama uygulamalarında yaratıcı yaklaşım 

içindeki bireyler kendi yaşamlarını daha bilinçli düzenler, kendilerine güven, saygıyı 

geliştirirler. 

Tartışma (gözden geçirme ve değerlendirme); yaratıcı drama tartışmaları, 

çalışma öncesinde, anında, sonunda veya daha sonra yapılabilir. Drama 

çalışmalarında sonuçtan çok süreç önemlidir. Drama aşamalarından geçen 

katılımcıların çeşitli davranış biçimlerini, düşüncelerini, yaşantılarını gözden 

geçirip, içsel irdelemeler, yapabilmeleri, kendi yaşamlarında bilinci ve isteyerek 
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yeni düzenlemeler oluşturabilmeleri bu değerlendirmenin önemli bir boyutunu 

oluşturur. 

Herkes hem kendini hem de diğer katılımcıları değerlendirir. Eleştiriler kişiye 

değil role yapılır. Bu aşamada “ne yaşadınız?” , “neler hissettiniz?” , “nerede güçlük 

çektiniz?” gibi soruların tartışılması katılımcıların bu soruları yanıtlaması ile 

çalışmanın iyi olan, aksayan, eğlendiren, değiştirilmesi gereken yanlarının 

vurgulanması için önemli bir süreçtir. Değerlendirmenin amacı problemi tanıtmak 

ortaya koymak ve probleme yeni çözüm yolları üretmektir. (San, 1992:s.27). 

Rahatlama alıştırmaları; Etkinliğe katılan çocuklardan enerjileri en doruğa 

çıkmıştır. Enerjisini boşaltırsa çocuk rahatlayacaktır. Amaç; çocuğa güven 

kazandırma, beş duyu organını iyi bir şekilde kullanma, gözlem yeteneğini 

geliştirme, bedenini ve beynini uyumlu bir şekilde hissetmesini sağlamaktır. 

Rahatlama çalışmaları sırasında yapılan fiziksel ve zihinsel hareketler çocuğun 

bedeninin, zihninin ve düşüncelerinin rahatlamasına yardım eder. Rahatlama 

çalışmalarında müziğin büyük etkisi vardır. Özellikle zihinsel rahatlamaya yardımcı 

olur. Çocuk gözlerini kapatır ve uzanır, rahatlama çalışmaları uzun süreli 

olmamalıdır. 

Etkinliklerin Uygulanması;Isınma çalışmaları, kaynaştırma çalışmaları, 

uygulama ve değerlendirme aşamalarıyla etkinlik uygulaması da gerçekleştirilmiş 

olur. 

Etkinliklerin Değerlendirilmesi;Dramanın bir süreç olduğu, kesin yanlış ya 

da doğru bulunmayacağı unutulmamalıdır. Dramanın yapısı ve içeriği gereği, 

geleneksel bir eğitim dizgesinin ölçme ve değerlendirme araçlarıyla drama 

eğitiminin geliştirmeye çalıştığı yaratıcılığı ölçmek pek olanaklı görünmemektedir. 

Drama da değerlendirmenin anlamı; etkinlikle ilgili duyguların dile 

getirilmesi, yaşananların hissedilenlerin ifade edilmesi ve gözlemlerin 

aktarılmasıdır. Öğretmene burada büyük bir görev düşmektedir, öğrencilere 

yönelteceği “Ne yaşadınız?”, “Neler hissettiniz?”, “Nerede güçlük çektiniz?” 

sorularıyla öğrencilerin duygularını, düşüncelerini yaşantılarını, hayal güçlerini 

ifade edebilecek açık uçlu sorular olmalı. Öğretmen klasik bir not vermenin 
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ötesinde; öğrencinin derse ne kadar aktif katıldığı hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

Zaten dramanında temel amacı, öğretmeninde temel görevi öğrencilerin etkinliklere 

aktif olarak katılımlarını sağlamaktır. 

Drama öğretmeni değerlendirme sorularıyla yetinmeyip, ayrıntılı gözlemler 

yapmalı, bunları formlara kaydetmeli, etkinlik sonrası küçük anketler düzenlemeli, 

bireysel görüşmeler yapmalı eğitiminin temel amacına hizmet etmesi açısından 

ağırlıklı, nitelikli sonuçlar elde etmesini sağlayacaktır. 

2.2.6.Drama Öğretmeninin Özellikleri 

Drama öğretmeni, drama sürecinin temellerinden ve önemli öğelerinden 

biridir. Drama sürecinde ilk hareketi veren, sunan ve değerlendirendir. Bu nedenle 

öğretmen drama tekniklerini iyi bilmeli, tiyatro tekniğinden de yararlanabilmelidir. 

1- Olayı gözlemlemeli, çok kısa sürede kaydetmelidir. 

2- Her anekdotu, tek bir olayın kısa tanımlaması ile sınırlamalıdır. 

3- Olayın tanımını yaparken objektif olmalı, bireysel yorumunu 

katmamalıdır. 

4- Hem olumlu hem de olumsuz olayları kaydetmelidir. 

5- Öğrencinin tipik davranışı hakkında karar vermeden önce çok sayıda 

anekdot toplamalıdır. 

     6- Öğretmen çocuğa öncelikle yaşadığı toplumdaki yeni kültürel değerler 

ve rolleri öğrenmesi için desteklemeli, çocuklara kendini ifade etme özgürlüğü 

vermelidir.  

7-Konuştuğu dili doğru kullanmalı. 

8-Oyunculuk konusunda giriş niteliğinde bir eğitim alması gereklidir. 

9-Grupta çıkabilecek sorunlara çözüm yolları bulmada psikolojik bilgilere 

sahip olması gereklidir. 

10-Öğrencilerinin yaratıcı güçlerini kullanmaları için öğrenmelerine fırsat 

verici etkinlikler yaptırmalıdır. 
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11-Çocukları olduğu gibi kabul etmeli, kendi duygularını ifade etmelerine, 

tartışmalarına fırsat tanınmalıdır. 

12-Çalışmaya başlamadan önce ne yapacağını planlamalı, “Drama 

eğitimindeki amacım nedir?”, “Çocuklarda hangi davranışları değiştirmek ve 

geliştirmek istiyorum?”, “Bunları hangi yollarla yapabilirim?” sorularını kendisine 

sormalıdır. 

13-Grubu yeterince dinamik bulmuyorsa, onları motive etmelidir. 

14-Etkinlik esnasında grubun dikkatini etkinlik sonuna kadar aynı düzeyde 

tutmaya özen göstermelidir. 

15-Kusursuzluk, yada doğruluk ve yanlışlık aramayacağı, öğretmen 

tarafından asla unutulmamalıdır. 

16-Drama öğretmeni mesleğinde özgür olmalıdır. 

17-Çocukların kendilerini keşfetmelerine fırsat tanımalı, soruya soruyla yanıt 

vermeli, yanıtı buldurmalı, tavrını belli etmemeli, zorlamamalıdır. 

18-İyi bir dost, sırdaş, anlayışlı, hoşgörülü olmalı. 

19-Çalıştığı yaş grubunun gelişim özelliklerini bilmeli, 

20-Gerekli durumda farklı meslek uzmanlarıyla iletişime geçip iş birliği 

yapabilmelidir. 

21-Grup dinamiğinin ayarlanmasında sürecin akışında doğru ve tutarlı bir 

biçimde değiştirmek için yaratıcı gücünü koymalıdır. 

22-Öğrencilerden aldığı her türlü tepkiyi doğru, tutarlı biçimde gözetleyip 

yorumlamalıdır. 

23-Her öğrencinin duygularının, düşüncelerinin önemli olduğunu 

unutmamalıdır. 

24-Alanı ile ilgili olarak kendini sürekli geliştirmelidir. 

25-Grubun güvenini kazanmalıdır. 
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26-Öğrencilerde oyuna karşı bir gereksinim doğurmalı, gerçek olaylarla 

onları güdülemeli, kendi yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat vermelidir 

(Gönen,1998:s.72-74).  

2.3.İlköğretim I. Kademe Çocukların Özellikleri 

Gelişimle ilgili bilgiler eğitimci ve öğretmenlere çocukları tanımalarına 

yardım eder. Her gelişim dönemi veya aşamasının kendine özgü bir niteliği vardır. 

Okullarda, çocuk ve gençlere etkili öğrenme ortamları yaratmak, onların gelişim 

düzeylerine, niteliklerine uygun uygulamalarla mümkün olur. Gelişim, öğrenme ve 

öğretme birbirleriyle iç içe ve birbirini tamamlayan süreçlerdir. Bu nedenle eğitim 

işi ile uğraşanların, davranışlarını değiştirmeye, kişiliklerini geliştirmeye çalıştıkları 

öğrencileri çok iyi tanımaları gerekmektedir (Başaran, 1982:s.25-42). 

İlköğretim dönemi, çocukluğun tüm özellikleri taşıması bakımından, hem de 

ergenliğin ilk belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem olması nedeni ile 

ayrı bir öneme sahiptir. İlköğretim yıllarında çocuklar, fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal yönden olgunlaşırlar, kişilik özellikleri de önceki yıllara bağlı olarak 

belirginleşmektedir. 

Fiziksel özellikler; Çoğu kızlarda ve erken gelişen erkeklerde büyüme 

patlaması olur. Ortalama olarak, 11-14 yaşlarındaki kızlar aynı yaştaki erkeklerden 

daha uzun ve ağırdırlar. Çocuklar ergenliğe yaklaştıkça cinsellik hakkında ilgi, 

meraklar, özellikle kızlar arasında  evrenseldir. İnce motor koordinasyon oldukça 

iyidir. Bu yüzden küçük nesnelerin evrilip çevrilmesi çoğu çocuk için kolay ve 

hoştur. Sonuç olarak, sanat elişi ve müzik etkinlikleri popülerdir. Bu yaş dönemi 

çocuklarında, topa vurmak, sıçrayarak tavana değmek gibi kuvvet dürtüleri vardır. 

zevk aldıkları için hareket ederler. Erkek çocuklar kız çocuklarından daha 

hareketlidir, bu durum kaslarla ilgilidir. 

Sosyal Özellikler; Akran gurubu güçlenir, davranış standartları, başarının 

tanınmasında ana kaynak olarak yetişkinler yer almaya başlar. Altı- oniki yaşlar 

arasında kişiler arası düşüncenin gelişimi başkalarının duygularının daha çok 

anlaşılmasına yol açar. Çocukların hayranlıkları ana, babadan öğretmene kaymakta, 

öğretmenle özdeşim başlamaktadır. Ana ve babasına bağımlılığı azalmıştır. Bütün 
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gününü oyunda veya okulda geçirebilir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Erkek 

veya kız kimliğini kazanır, kendi aralarında oynamayı tercih eder, aralarında 

çekişme hiç eksik olmaz. Yarışma, beceri gösterme ve çalışkanlık bu dönemin en 

belirgin özelliğidir. Çocukların üst benlikleri iyice gelişmeye başlar, doğru yanlış 

ayırımına ve kurallara önem vermekte katı ahlak anlayışı vardır. Öğretmenin 

koyduğu kurallar hiç değişmez. Yasalar gibi görünmektedir (Binbaşıoğlu, 

1995:s.25). 

Duygusal Özellikler; kendi ve yetişkin kuralları arasındaki çatışma, çocuk 

suçluluğu dahil, zorluklara sebep olabilir. Davranış bozuklukları ilkokul düzeyinde 

zirvededir, ama çoğu çocuk kendi uyum yolunu kendisi bulur. 

Bilişsel Özellikler; Özel yetenekler ve genel akademik performansta cinsiyet 

farklılıkları vardır. Bilişsel stil farklılıkları açığa çıkmaya başlar (Bacanlı, 

2002:s.109). 

Cinsel Özellikler; Cinsel kimliklerini iyice benimsemişlerdir ve karşı cinsi 

aşağı görmektedir. Erkek çocuk, kızlarla oturmayı, birlikte oynamayı erkekliğe 

sığdıramaz. İlkokulun sonuna doğru erkek çocuklar kendi aralarında bütünleşmekte, 

kızlara karşı cephe kurmakta, kızlarda erkek çocuklarından uzak durmakta, onları 

kaba ve terbiyesiz bulmaktadırlar. Bu dönemde oyun çağındaki cinsel ilgi, meraklar 

ergenlik çağında canlanmak üzere uykuya yatmış gibidir. Freud bu döneme gizlilik 

dönemi adını vermektedir. 

Çocukların gelişen hızları, yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. 

Bundan dolayı her öğrenciden her faaliyette aynı düzeyde başarı beklenmemesi 

gerekir. Oyun ve spor çocuklarının bedenlerinin gelişmesine yardım ettiği kadar 

arkadaşlarıyla işbirliği yaparak sosyalleşmelerine de katkıda bulunur. 

Çocuklarda çalışma ve başarılı olma çok önemli yer tutar. Yetişkinlerin 

kullandıkları aletleri kullanmaya, bir şeyler yapmaya ve başarılı olmaya çalışırlar. 

Çabaları destek görürse çalışma, başarılı olma davranışları gelişir. Aksi durumlarda 

sürekli eleştirilen ve desteklenmeyen çocuklar ise yaptıklarının değersiz olduğuna 

inanır, aşağılık duygusuna kapılır. Başarı zevkini tattırmak gerekir. Unutulmamalıdır 
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ki her çocuğun başarılı olabileceği bir alan vardır. Öğretmenlerin bunları keşfedip 

her çocuğa başarılı olma fırsatı yaratmaları yaratıcı olur. 

2.4.Benlik Ve Kişilik Kavramı 

Benlik bilinci - benlik kavramı kendimizle ilgili bütün düşünceler, 

algılamalar, duygular ve değerlendirmelerin tümünün etkileşimden doğan sonuçlar 

ve algılardır. Kişilik içinde bulunduğu tüm çevreyle ilişkisinde bireyin kendine 

özgü, tutarlı, sürekli davranış örüntüsüdür. Kişilik, dediğimiz zaman hemen hemen 

herkes ne demek istediğimizi anlar ama, formel bir tanımını yapmaya gelince iş 

zorlaşır. Psikologların üzerinde aynı fikirde olduğu bir tek kişilik tanımı yoktur 

Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve 

yapılaşmış bir ilişki biçimidir (Cüceloğlu, 1996:s.404). 

Bir araştırmada kişiliği betimleyen 18.000 kadar sözcük bulunduğu ve 

bunlardan hiçbirinin tam olarak eş anlamda olmadığı saptanmıştır. (Carmichael, 

1957;Akt: Baymur, 1989:s.254). Kişilikle zaman zaman eş anlamda kullanılan 

çeşitli terimlerin bulunması bu konuda zihinleri daha da karıştırmaktadır. Örneğin, 

karakter ve mizaç sözcükleri sık sık kişilik anlamında kullanılmaktadır. 

Karakter terimini kişilikten ayıran en önemli husus karakter sözünün 

çoğunluk tarafından “ahlaksal özellikleri” anlatmak üzere kullanılmış olmasıdır. 

Kişilik, karakteri de içine alan ve bir insanın kendine özgü fiziksel ve ruhsal bütün 

niteliklerini içeren daha kapsamlı bir terimdir. 

Mizac terimi, bir insanın duygusal ve devinimsel hayatının özelliklerinin 

tümü olarak kabul edilmektedir. Mizaçta, karakter gibi insan kişiliğinin bütünü 

değil, ancak bir yanını oluşturur. 

Kişiliğin tanımında, bireyin kendini diğer bireylerden ayırt edici davranışlara 

sahip olması, tutarlı yani bireyin tipik ve belirli durumlarda sık sık gösterdiği 

davranışlarını kişiliğin bir parçası olarak düşüneceğiz. Tanımdaki yapılaşmış 

kavramıyla, kişiliğin bir parçası olarak düşüneceğiz. Kişiliğin çok sayıda 

birimlerden oluşan bir sistem olduğunu, sistemin her biriminin birbiriyle bağlantılı 

olarak bir örüntü geliştirdiğini anlarız, yani bir insanın iyi kalpli, yardım sever, 
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sakin,uysal, ailesine bağlı olarak tanımlandığında kişiliği oluşturan özelliklerin, 

birbiriyle ilişki kuruş biçimini, örüntüsünü görmüş oluruz. Kişiliğin tanımında 

kullanılan bir diğer özellik de ilişki kuruş biçimidir. Birey iç ve dış çevresiyle 

sürekli ilişki halindedir. Bireyin kişiliği, iç ve dış çevreyle kurduğu ilişkinin biçimini 

belirler. “İlişki biçimi” şeklinde tanımlanan kişilik soyut bir kuram olmaktan çıkıp, 

bireyin her günkü davranışında gözlenebilen somut bir kavram olur. 

Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış tarzlarını etkileyen faktörlerin 

kendisine özgü bir örüntüsüdür. Kişilik devamlı olarak içten ve dış çevreden gelen 

uyarıcıların etkisi altındadır. Psikologlarda kişilik, kapsamı en geniş olan bir 

kavramdır. Bir insanın bütün bilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma 

tarzının, dış görüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir. 

Önemli bir husus, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Öyle ki, bir 

insana ilişkin her nitelik, o insanı anlamada bize bir ipucu verir. Onun belleği; dış 

görünüşü, direnme süreci, sesi ve konuşma tarzı, tepki hız; insanlara, tabiata yada 

makinelere karşı ilgi duyması, sporculuğu vb. özelikleri, hepsi o insanın kişiliğini 

betimlemede önemlidir. 

Bir insanın kendisini ve çevresini algılayış tarzının, onun genel tutumunu ve 

davranışlarını büyük ölçüde etkilediği dikkati çekmiştir. Benlik, kişiliği çok 

etkilemekle birlikte, kişilikten biraz farklı bir anlam taşımaktadır. Benlik, kendi 

kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve kendi kendimizi görüş tarzımızdan oluşur. Bu 

bakımdan benlik, kişiliğin özel yanı olarak tanımlanabilmektedir (Baymur, 1989). 

Kişiliğin gelişimi sürecinde oluşan ve kişiliğin bir boyutu olan benlik, 

doğuştan gelen özelliklerin çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan edinik bir yapıyı 

anlatır.  Benlik insanın kendini görüş ve algılama biçimidir. Bireyin kendi 

özelliklerine, yeteneklerine, değer yargılarına, emel ve ideallerine ilişkin kararı 

içermektedir (Abide, 1993). 

Benlik, kişiyi o kişi yapan, başkalarından ayıran duygu, tutum ve 

davranışların tümünün örgütlenmiş bütünlüğünü anlatmaktadır (Yörükoğlu, 1987). 
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İç varlığımızın bütününü teşkil eden benlik, kişilik gibi karmaşık bir 

kavramdır. Bu karmaşık kavramı çözümlersek, benlik belki şu soruların cevabını 

içermektedir; 

a) Ben Neyim? Bu sorunun cevabını bazı kimseler, daha çok olumsuz 

olarak, yani, “Ben beceriksizim, aptalım, çirkinim, soğuk insanın birisiyim.” diye 

cevaplandırabilir. Bir başkasının ise kendisi hakkında, “Ben akıllıyım, güzelim, 

becerikliyim ve sevimliyim.” diye daha olumlu bir kanısı bulunabilir. 

b) Ben Ne Yapabilirim? Bende ne gibi yetenekler var? “Ben iyi konuşurum, 

güzel resim yaparım, müzikten anlarım, matematiğe kabiliyetim var.”gibi 

kendimizde ne gibi yetenekler olduğuna ilişkin kanılarımız, benliğin bir yanını 

oluşturur. Benliğin bu yanı da bireyin kendisi tarafından olumlu, yada olumsuz 

olarak değerlendirilmiş olabilir. 

c) Benim İçin Neler Değerlidir? Ben ne yapmalıyım? ve Ne yapmamalıyım? 

Örneğin, “Başkalarına yardım etmeliyim”, “Para kazanmalıyım”, “Her şeyden önce 

kendimi düşünmeliyim” gibi bireyin içinde bulunduğu toplumdan kendine göre 

edindiği az çok olumlu yada olumsuz yargılardan meydana gelen bir değerler 

sistemi vardır. Bu da benliğin önemli bir yanıdır. 

d) Hayattan Ne İstiyorum? Doktor, mühendis, öğretmen, sanatkar, sosyeteye 

mensup olmak, iyi bir aile reisi olmak gibi çeşitli emel ve idealler de benliğin bir 

yanını oluşturur. 

Böylece benlik, bireyin özellikleri, yetenekleri, değer yargıları, emel ve 

ideallerine ilişkin kanılarının dinamik bir örüntüsüdür. Benlik üzerinde beden 

özelliklerinin ve yapısının, (kısa-uzun, zayıf-şişman, sarışın-esmer, düz saçlı-

kıvırcık saçlı gibi) etkisi olursa da, benlik birinci derecede psişik ve ikinci derecede 

tensel bir kavramdır (Baymur, 1989:s.253-256). 

2.4.1.Benliğin Oluşumunda Dramanın Etkisi 

 Benlik gelişimi, bireyin kendisini değerli bir insan olarak hissetmesini, 

kapasitesini, güvenmesini, farklılıklarına değer vermesini vurgular. Benlik 

gelişiminin son hedefi kendini gerçekleştiren insandır. 

 33



 Benliğin oluşumunda drama etkilidir. Böylece çocuk kendini 

gerçekleştirme imkanı bulur. Kendini gerçekleştirme çoğu insan için ancak bir anlık 

bir yaşantıdır, ne var ki bazı kimseler daha uzun zaman bu anı yaşayabilirler.      

“Kendini gerçekleştirme” kavramını ilk kez Maslow kullanmıştır. Maslow kendini 

gerçekleştirmiş kimselerin bazı özelliklerini şu şekilde maddelemiştir  

(Cüceloğlu,1996:s.429): 

• Gerçeğin bilinebilecek yönlerini doğru olarak algılar. 

• Bilinmeyecek olanların bilinemeyeceğini doğru olarak algılar. 

• Gerçeği olduğu gibi kabul eder. 

• Kendini olduğu gibi kabul eder. 

• Başkalarını olduğu gibi kabul eder. 

• Yaşamın getirdiği olayları tam anlamıyla yaşayarak tadını çıkarma 

eğilimindedir. 

• Kendiliğinden hareket eder. 

• Yaratıcı bir biçimde davranabilir. 

• Kendine ve yaşama gülebilir. 

• İnsanlığa değer verir ve onun sorunlarını ciddiye alır. 

• Son derece yakın ve derin birkaç dostu vardır. 

• Yaşamı bir çocuğun gözü ve kalbiyle görüp yaşayabilir. 

• Gerektiğinde çok çalışır ve sorumluğunun farkındadır. 

• Dürüsttür. 

• Çevresinin farkındadır, sürekli çevresini araştırır ve yeni şeyler dener. 

• Savunucu değildir. 
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2.5.İlgili Araştırmalar 

Adıgüzel (1993), yaratıcı drama ve yaratıcı dramanın öğretim yöntemi olarak 

kullanılmasını, dünyada ve ülkemizde yaratıcı dramanın tarihçesini  betimsel olarak 

ele aldığı yüksek lisans çalışmasında oyun ve yaratıcı drama ilişkisini açıklamıştır. 

Kaf’ın (1999), Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin 

Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi incelenmiş, yaratıcı drama 

yöntemi ile geleneksel yöntem karşılaştırılmıştır. hayat bilgisi dersi köyü tanıyalım 

ünitesinde; selam verme, paylaşma-işbirliği gibi sosyal becerilerin 

kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin geleneksel yönteme göre daha etkili 

olduğu bulunmuşken, çevreyi koruma sosyal becerisinin kazandırılmasında 

geleneksel yöntemle yaratıcı drama yöntemi arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

Vural (1999), yüksek lisans tezinde iki uygulamada dramatizasyon 

yöntemiyle geleneksel yöntemi karşılaştırmıştır. İlköğretim birinci kademe 

çocuklarında dramatizasyona dayalı resim-iş öğretimi ismini verdiği çalışmasındaki 

ilk uygulamada, dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubunun resim 

başarısı ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun resim başarısı 

arasında dramatizasyon yöntemi lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir. İkinci 

uygulamada ise dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubunun psiko-

motor becerileri ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun psiko –motor 

becerilerinin gelişiminde deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Çebi (1996) öğretim amaçlı eğitimde drama yoluyla imgesel dil becerisinin 

geliştirilmesi konulu doktora tezinde, imgesel dil ve eğitimde drama etkileşim 

üzerinde durmuş, bu etkileşimin öğrencilerin dil becerilerini geliştirmedeki yerini 

incelemiştir. 

Akın (1993), yüksek lisans tezinde farklı ekonomik düzeylerdeki ilkokul 

üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yaratıcı dramanın sosyalleşme düzeyine etkisini 

araştırmış. Araştırma sonucunda; yaratıcı dramanın çocukların sosyalleşme 

düzeyleri üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 
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Halpin (1981), araştırmasında cinsiyetlere göre öğrencilerin benlik 

tasarımları arasında anlamlı bir fark olmadığını belirtmektedir. 

Süzen (1987), yüksek lisans tezinde ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinde 

yaratıcı düşünce yeteneği ile benlik kavramı gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemiş, 

kız ve erkek çocuklar arasında benlik kavramı düzeyi bakımından fark olmadığını 

belirtmiştir. 

Tezel (1987), yüksek lisans tezinde ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinde benlik 

kavramının akademik başarı üzerindeki etkisini incelediği yüksek lisans tezinde, 

akademik başarı ve benlik kavramı arasındaki ilişki de, yüksek lisans tezinde, 

akademik başarı ve benlik kavramı arasındaki ilişki de, cinsiyet açısından fark olup 

olmadığına bakmış ve önemli bir fark olmadığı sonucunu bulmuştur. 

Üstündağ (1988), yüksek lisans tezinde, ilkokul ikinci sınıf hayat bilgisi 

dersinin çevremizde Sonbahar ünitesinin öğretiminde dramatizasyon ağrılıklı 

yöntemin takrir ağırlıklı yönteme göre başarı üzerinde etkisinin olup olmadığını 

incelemiş, sonucunda, ünitenin öğretiminde dramatizasyon ağırlıklı yöntemin takrir 

ağırlıklı yönteme göre daha başarılı olduğunu bulmuştur. 

Yavuzer (1989), İlkokul dördüncü sınıf öğrencileri arasında yaptığı 

çalışmada benlik kavramının akademik başarıya etkisini incelemiştir. Benlik 

kavramı yüksek olan öğrencilerin akademik başarısının yüksek, benlik kavramı 

düşük olanların akademik başarılarının düşük olduğu görülmüştür. Araştırmanın 

sonucunda, kız ve erkek öğrenciler arasında benlik kavramının akademik başarıya 

etkisine ilişkin önemli bir farkın olmadığı görülmüştür. 
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BÖLÜM III 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde “araştırmanın evreni”, “araştırmanın örneklemi”, “veri toplama 

yöntemi”, “veri toplama aracı”, “araştırma deseni” ile ilgili açıklamalara yer 

verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Evreni 

Konya ili Sarayönü ilçesindeki M.E.B.’na bağlı ilköğretim okullarına devam 

eden dördüncü sınıf öğrencileri bu araştırmanın evreni oluşturmaktadır. 

3.2.Araştırmanın Örneklemi 

Konya ili Sarayönü ilçesindeki M.E.B’ne bağlı Merkez İlköğretim Okulu ile 

Gazi İlköğretim Okulunun dördüncü sınıf öğrencileri bu araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Düzenlenen çalışmada temel amaç, ilköğretim dördüncü sınıf 

öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin öğrenilmesinde ve benlik kavramı üzerinde 

drama yönteminin etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grupları 

düzenlenirken şunlar göz önünde bulunduruldu; 

1- Örneklem her okuldan drama eğitimi ve geleneksel eğitim grubu olmak 

üzere dört sınıf basit rastgele yöntem ile alımıştır. 

2- Örneklemi  135 öğrenci oluşturmaktadır. 

3- Merkez İlköğretim okulunda 36+39=75, Gazi ilköğretim okulunda 

27+33=60 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. 

4- Örneklemde Merkez ilköğretim okulunda 36 öğrenci drama eğitimi, 39 

öğrenci geleneksel eğitim grubunu; Gazi ilköğretim okulunda 27 öğrenci drama 

eğitimi , 33 öğrenci geleneksel eğitim  grubunu oluşturmaktadır. 

5- Örneklemi oluşturan öğrencilerden 60’ı erkek, 75’i kızdır. Örneklem 

cinsiyet farkı gözetmeden oluşturulmuştur. 
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Tablo3.1: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrenciler Devam Ettikleri 

Okullara Göre Dağılımları 

Okullar Sayı % 

Gazi okulu 60 45 

Merkez okulu 75 55 

Toplam 135 100 

 

Tablo 3.2: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımları 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 60 45 

Kız 75 55 

Toplam 135 100 

Tablo 3.3: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Drama Ve 

Geleneksel Eğitim Grubuna Göre Dağılımları 

Eğitim Grubu Sayı % 

Drama 63 47 

Geleneksel 72 53 

Toplam 135 100 

3.3.Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma ile ilgili bilgilerin toplanmasına Kasımın birinci haftasında 

başlanmıştır. Merkez ve Gazi ilköğretim okullarında basit rasgele örnekleme ile 

drama eğitimi ve geleneksel eğitim grubu olmak üzere dört sınıf seçilmiştir. Toplam 

dört sınıf ile yapılan araştırmada drama eğitimi ve geleneksel eğitim grubundaki 

öğrencilere, benlik kavramlarını ölçmek amacıyla ön-test olarak Piers-Harris’in 
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çocuklarda öz-kavramı ölçeği kullanılmıştır.  Kasımın birici haftasının sonunda ön-

test verilerinin toplanması işlemi tamamlanmıştır. 

Kasımın ikinci haftası eğitim uygulamalarına başlanmıştır. Aralığın ikinci 

haftasında sona ermiştir. Eğitim uygulamalarının dört hafta sürmesi planlanmıştır. 

Eğitim uygulamalarının yapıldığı bu süreçte, yakın çevremiz ünitesinin hedef ve 

davranışlarına yönelik hazırlanan drama programı uygulanmıştır. Drama 

uygulamalarının kapsamı içinde; 

- Isınma çalışmaları, 

- Konsantrasyon çalışması, 

- Eğitimde Yaratıcı Drama çalışması, 

- Değerlendirme yer almıştır. 

Geleneksel eğitim grubunu oluşturan diğer iki sınıfta bu sürede öğretmenleri 

ile birlikte üniteyi geleneksel yöntemler ile işlemiştir. 

Veri toplama aracı olarak ön-testte kullanılan Piers-Harrsi’in Çocuklarda Öz-

kavramı Ölçeği Aralığın dördüncü haftasından başlayarak bir hafta süreyle yeniden 

uygulanarak son test verileri elde edilmiştir. 

Aralığın dördüncü haftası akademik başarılarını ölçmek amacı ile ünite ile 

ilgili 25 soruluk bir sınav yapılmıştır. Aralığın sonuna doğru son test verilerinin de 

toplanması işlemleri tamamlanmıştır. 

3.4.Veri Toplama Aracı 

Merkez ilköğretim Okulu’ndaki ve Gazi ilköğretim Okulu’ndaki öğrencilere 

Kasımın birinci haftası- Aralığın son haftası arasında ön test ve son test şeklinde, 

Necla Öner ve Melike Çataklı (1987;Akt:Erhan,2000:s.136)tarafından Türkçe’ye  

uyarlanan Piers-Harris’in Çocuklarda Öz-Kavramı ölçeği uygulanmıştır. 

Uygulama öğrencilerin kendi sınıf ortamlarında yapılmıştır. Test öğrencilere 

dağıtıldıktan sonra test hakkında açıklama yapılmıştır. Açıklama: “Aşağıda 80 

cümle var. Bunlardan sizi tanımlayanları evet, tanımlamayanları ise hayır ile 

cevaplandırın. Bazı cümlelerde karar vermek zor olabilir. Yine de lütfen bütün 
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cümleleri cevaplayın. Aynı cümleyi hem evet hem de hayır şeklinde işaretlemeyin. 

Cümlenin sizi anlatıp anlatmadığını en iyi siz birlisiniz, bunun için kendinizi 

gerçekten nasıl görüyorsanız aynen öyle cevaplandırın” 

Bu ölçek; “Kendi Hakkımdaki Düşüncelerim” adı ile anılan 80 maddelik 9-

16 yaş grubundaki öğrenciler için 1964’ Piers ve Haris tarafından A.B.D.’de 

geliştirilmiştir. Ölçek öğrencilerin kendilerine (Öze) yönelik düşünce duygu ve 

tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu ölçek çocuklarda öz-kavramı (benlik 

anlayışı)nın gelişimini, boyutlarını,kişilik ve çevre öğeleriyle olan ilişkilerini, v.b. 

araştırmada ve belirlemede kullanılır. Ölçeği oluşturan 80 tanımlayıcı ifade vardır. 

Bunlara “evet” veya “hayır” şeklinde yanıt verilir. Yanıtlar, bir anahtarla puanlanır. 

Buna göre elde edilen Puanlar kuramsal olarak 0 ila 80 arasında değişir. Düşük 

puanlar bireyin öz-kavramının düşük  yada olumsuz olduğunu işaret eder. Yüksek 

puanlar ise her zaman bireylerin gerçekten çok yüksek yada çok olumlu bir öz 

kavramına sahip olduğunu göstermeyebilir. Bu durumda yüksek puanın geçerli olup 

olmadığını belirlemek için birey hakkında başka verilerden, diğer kişilik ölçümleri 

vb., yararlanmak gerekebilir. Genelde dikkat çeken düşük puanlardır. Düşük öz-

kavramı puanları yardıma gereksinmesi olan öğrencilerin ayırt edilmesinde, 

tanınmasında önemli bir ipucu oluşturabilir. 
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3.5.Araştırma Deseni 

Tablo  3.4:Araştırma deseninin özetlenmiş hali. 

Piers-Harris’in 

Çocuklarda Öz-Kavram 

Ölçeği 

 

KONULAR 

Yakın Çevremiz Ünitesi 

Piers-Harris’in 

Çocuklarda Öz-Kavram 

Ölçeği 

 

EĞİTİMDEN ÖNCE EĞİTİM EĞİTİMDEN SONRA 

 

 

3.5.1.Örneklem Grubuna Alınan  Öğrencilere Eğitim Öncesinde Verilen 

Test 

Örneklem grubunu oluşturan 135 öğrenicin benlik kavramı gelişimini 

belirlemek amacıyla Piers-Harrsi’in Çocuklarda Öz Kavramı ölçeği kullanılmıştır. 

3.5.2.Örneklem Grubuna Alınan Öğrencilere Verilen Eğitim Programı 

İlköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersin öğrenilmesine ve öğrencilerin 

benlik kavramlarına etkisi  yönünden drama yönteminin etkisinin incelendiği bu 

araştırmada örneklemi oluşturan 63 drama eğitimi , 72 geleneksel eğitim grubu 

olmak üzere toplam 135 öğrenci ile dört hafta süren Yakın Çevremiz  ünitesi 

işlenmiştir. 

Dört sınıftan oluşan örneklem grubunun iki sınıfına drama eğitim grubu 

olarak drama yöntemiyle bir eğitim programı uygulanmıştır. Diğer iki sınıftan 

oluşan geleneksel eğitim grubuna da sınıf öğretmenleri ile bu üniteyi geleneksel 

yöntemlerle işlemişlerdir. 

Araştırtmada M.E.B. Tebliğler Dergisinde yer alan Yakın Çevremiz 

ünitesinin planına uygun eğitim programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Özel Amaçlar: 

4.Sınıf 
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1. “Yakın çevremiz” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi 

2. Yakın çevreyi tanıyabilme 

3. Yakın çevreyi tanımanın önemini kavrayabilme 

4. Adres bilgisi 

5. Adres ile ilgili bilgileri kullanabilme 

6. Yön bilgisi 

7. Yön bulma yöntemleri bilgisi 

8. Yön bulabilme 

9. Kroki bilgisi 

10. Krokinin yararlarını kavrayabilirler. 

11. Kroki çizebilme 

12. Ölçek çeşitleri bilgisi 

13. Plan bilgisi 

14. Planın kullanım alanlarını tanıyabilme 

15. Sınıf planını yapabilme 

16. Ölçek ve planın önemini kavrayabilme. 
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Tablo 3.5: Sosyal Bilgiler Dersi Dördüncü Sınıf Ünitelerinin Dağılımı 

Üniteler Amaç Sayısı 
Ön Görülen Ders 

Saati Sayısı 

Oran 

% 

1- Aile, Okul Ve Toplum Hayatı 32 27 25 

2. Yakın Çevremiz 16 15 14 

3. İlimiz  Ve Bölgemizi Tanıyalım 32 39 36 

4. Tarih, İlk Yurdumuz Ve Tarihte Anadolu 16 27 25 

Toplam 96 108 100 

4.SINIF 

KONULAR 

YAKIN ÇEVREMİZ 

A- Yakın Çevremizi Tanıyalım 

1. Yakın çevremizi tanımanın önemi 

2. Sokağımız, caddemiz, mahallemiz, semtimiz, köyümüz(adresimiz) 

3. Yönler 

4. Pusula ve diğer yöntemlerle yönlerin belirlenmesi 

5. Kroki, çizimi ve yararları (Yakın çevremizin krokisini çizelim.) 

6. Ölçek ve ölçek çeşitleri 

B. Plan 

1. Plan ve kullanım alanları 

2. Sınıfımızın planını yapalım 
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3.5.3.Örneklem Grubuna Alınan Öğrencilere Eğitim Sonrasında verilen 

Testler 

Çalışmada, eğitim programlarının uygulanmasının ardından tekrar Piers-

Harris’in Çocuklarda Öz-Kavramı ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca ünite ile ilgili bir 

sınav yapılmıştır. Böylece eğitimin ne yönde etkili olduğu saptanmaya çalışılacaktır. 

Araştırmanın deseni Ön test-eğitim-son test deseni uygulanmıştır. 

3.5.4.Örneklem Grubuna Alınan Öğrencilere Uygulanan Eğitim 

Programların Özellikleri Amaçları ve Programların İçeriği 

Konu : Yakın çevremizi Tanıyalım 

Hedef: Yakın çevremizi tanıyabilme 

Davranışlar: 

1-Yakın çevremiz deyince, aklımıza ne geldiğini söyleme/yazma 

2. Yakın çevremizde nelerin bulunduğunu söyleme/yazma 

Isınma Çalışması: Çocuklar daire şeklinde oturur, herkes kendi adının ve 

oturduğu mahallesinin adını söyler. Örneğin “Benim adım Ali  ben Malazgirt 

Mahallesinde oturuyorum”. Herkes söyleyince, çocukların birbirlerini tanıtmaları 

istenir. “Şimdi solunuzda oturan çocuğu tanıtın”, “Bu Meriç Yukarı Mahallede 

oturuyor” Ona da yanındakini tanıtmasını söyleyin bu daire boyunca sürer. 

Yanındakinin ismini, mahallesini hatırlamaz ise Arkadaşı tekrar kendisini tanıtır ve 

mahallesini bir daha hatırlatır. Sonra karışık olarak da tanıtmaları istenir. Bu aktivite 

çoğunun birbirinin adını, mahallesini söyleyinceye kadar devam eder. 

Kaynaştırma Çalışması: İki ayrı mahalle ismiyle grup oluştururlar çocuklar, 

birbirlerinin bellerini tutarak arka arkaya sıra halinde dizilirler. Kollar uzatılarak 

öndekinin belinden hafifçe tutulur. Sonra gruba yakın çevrendeymişsin gibi gez 

denilerek yürümeye başlar. En öndeki çocuk bazı hareketler yapar. Arkadakiler de 

onun hareketini aynen taklit etmeye çalışırlar. Sonra en öndeki çocuk düdük sesiyle 

en arkaya geçer ve arkasından gelen çocuk yönlendirme yaparak etkinliğe devam 

edilir. 
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Konsantrasyon Çalışması: Eğitimci öğrencilere “Yakın çevrenizde 

gezerken nereleri gezdiniz? Kimleri gördünüz? Gördüğünüz kişiler ne 

yapıyorlardı?Gezerken neler hissetiniz? “sorularını sorar. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Eğitimci “Yakın çevren deyince aklına gelen ilk 

kelimeyi söyle” der ve sırayla herkesin söylediği eğitimci tarafından not alınır. 

“Aynı soruyu değiştiriyorum. Yakın çevrende ne bulunur” deyince öğrencilerden 

tekrar cevapları istenir. Ancak birinin söylediğini diğerinin söyleyemeyeceği kuralı 

hatırlatılır. Bu söylenenler de not alınır. 

Eğitimci hava, su, toprak, hayvanlar, bitkiler ve insanların yakın çevremizi 

oluşturduğunu, öğrencilerin tek tek verdiği  kelimeleri toplayarak söyler ve yakın 

çevrelerindeki hayvanları canlandırmalarını ister. Ayrıca oyun alanlarının, pazar 

yerlerinin, dükkanların ve çeşitli iş yerlerinin de bulunduğu, öğrencilere sorulan 

“Yakın çevremizde neler bulunur?” Sorusunun cevabı olarak verilir. Sonra oyun 

bahçesinde oynayan çocuklar gibi davranmaları istenir. Ayrıca komşularımızın, 

caddemizin, sokağımızın, mahallemizin, semt ve köyümüzün de yakın çevreyi 

oluşturduğu öğrencilerin verecekleri kelimelerle söylenir. 

Değerlendirme: “Canlandırmalarda Neler hissettiniz?, Yakın Çevrenizde 

Neler bulunuyormuş?” soruları sorulur. 

Konu: yakın çevremizi tanımanın önemi 

Hedef: Yakın çevremizi tanımanın önemini kavrayabilme 

Davranışlar: 

1. Yakın çevremizi tanımanın bize huzur ve güven vereceğini söyleme. 

2. Yakın çevremizi tanıdığımızda, yaşamımızı birçok yönüyle 

kolaylaştırdığını söyleme. 

Isınma Çalışması: Sınıf karşılıklı ikişerli oturtturulur. İyi haber- kötü haber 

oyunu oynayacağı söylenir. Herkes karşısına “İyi haber şu ki” diyerek cümlesini 

tamamlar, karşısındaki de “Kötü haber şu ki” diyerek cümlenin anlam bütünlüğünü 

bozmadan kaldığı yerden devam etmesi istenir. En son “Söyleyecek söz kalmadı.” 

 45



diye, pes edinceye kadar oynanır. Oyunu erkekler ve kızları karşılıklı oturtarak, 

eğitimci başlatır. Eğitimci, “Bu yakın çevremizde bir fabrikanın açıkta akan suyunun 

hikayesidir. Kötü haber şu ki sudan çevredeki göldeki balıklar etkilenmiş” diye 

söyleyerek karşılıklı oyunu başlatır. 

Kaynaştırma Çalışması: Karşılıklı oturan erkek ve kız öğrencilere iyi 

haber- kötü haber oyununu karşılıklı omuzlarına ellerini kendi sözlerin de  koyarak 

anlatmaya devam etmeleri istenir. 

Konsantrasyon Çalışması: Eğitimci sırt üstü yere uzanmalarını ve çevredeki 

sesleri dinlemelerini ister. Sonra gözlerini kapatıp az önceki karşısındaki arkadaşının 

üzerinde neler olduğunu  hatırlaması istenir. Sonra arkadaşına oturarak bakar ve 

unuttuğu veya fazladan eklediği bir şeyin olup olmadığını düşünür. Eğitimci tekrar 

“Uzanın ve gözlerinizi kapayın. Şu an yaşadığınız yerdesiniz ve size en iyi huzuru 

ve güveni veren yere gidin ve orada neleri gördüğünüzü hayal edin.” der. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Sınıf dört gruba ayrılır. Grublara yakın 

çevrelerinde okulun olmadığı fakat epeyce uzakta bir yerde okulun olduğu; her 

grubun kendi imkanlarıyla okula  en güvenli şekilde  ulaşmaları gerektiği söylenir. 

Bu yolları karşılıklı tartışmaları istenir.  

Değerlendirme: Yakın çevrenizde güvenli olmayan yerler var mı varsa 

nereler?  

Çevrenizde kendinizi en güvenli ve huzurlu hissettiğiniz yer neresi ve neden 

böyle hissediyorsunuz?  

Okula en kolay hangi yolla geliyorsun? Bu yolu nasıl öğrendin? Sana faydası 

ne? 

Konu: Yakın çevreyi tanımanın Önemi 

Hedef: Yakın çevremizde bizim için çalışanları tanıyabilme 

Yakın çevremizde bizim için çalışanların kimler olduğunu söyleme/yazma 

Yakın çevremizde bizim için çalışanların, ne iş yaptıklarını söyleme/yazma 
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Yakın çevremizde bizim için çalışanlara, nasıl davranmamız gerektiğini 

söyleme 

Isınma Çalışması: “Çevremizde çeşitli insanlar var. Onlar gibi yürüme 

yapacağız.” denir. Yani asker gibi yürüme, ayağına topuklu ayakkabı giymiş bir 

bayan gibi yürüme, bebek gibi yerde emekleme, sırtına çuval taşıyan bir adam gibi 

yürüme, bastonlu dede gibi yürüme. Bu yürüyüş şekilleri bir mahallenin içindeymiş 

gibi isteyenin istediği yöne doğru yapabilmesi söylenerek uygulanır. 

Kaynaştırma Çalışması: Eş giydirme oyunu oynanır. Öğrenciler ikişer eş 

olur ve aynı anda birbirlerine önlüklerini karşılıklı giydirme oyunu oynanır. İlk önce 

giyinen grup oyunu kazanır. Arkadaşlarına bir şarkı söyler. 

Konsantrasyon Çalışması: Hafif müzik eşliğinde öğrenciler sırt üstü yerde 

dinlenir. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Eğitimci, “Çevremizde bizim için kimler 

çalışıyor?” sorusunu sorar. Cevapları alır. Sonra her öğrenci bir mesleğin özelliğini 

söyler ve sınıf onun hangi meslek olduğunu söyler. Mesela, “Mektuplarımızı 

getirir”deyince herkes “Postacı” diye bağırır. Herkes sırayla bunu yapar. Sonra 

sessiz film gibi meslek tanıtımına geçilir. El tahtasına mesleğin ilgili bir aletini çizer 

ve onun kullanıyormuş gibi yaparak diğerlerinden bu aleti kimin kullandığını 

bulmasını ister. 

Değerlendirme: Bizim için çalışanlara nasıl yardımcı olabiliriz? 

Okulda anne veya babanız temizlik görevlisi olsaydı, arkadaşlarımızdan bu 

konuda nasıl davranmalarını belerdik? 

Konu: Sokağımız, Caddemiz, Mahallemiz, Semtimiz, 

Köyümüz(Adresimiz) 

Hedef:Sokağımızı, caddemizi, mahallemizi, semtimizi, köyümüzü 

tanıyabilme 
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Davranışlar: 

1. Yaşadığı sokağın adını söyleme/yazma 

2. Yaşadığı caddenin adını söyleme/yazma 

3. Yaşadığı mahallenin adını söyleme/yazma 

Isınma Çalışması: Eğitimci, çocuklara; “Postacısınız mektup götüreceksiniz 

ancak kiminiz çamurlu yolda, kiminiz cam kırıklarının üzerinde, kiminiz pisliklerin 

arasında kiminiz ezilmiş domateslerin üzerinde, kiminiz sıcak kumların üzerinde, 

kiminiz çantasındaki yük ağır geldiği için topallayarak kiminiz de topuklu sivri 

bayan ayakkabısı ile mektubu ulaştırmaya çalışsın.”  İsteyenin istediği yolu 

canlandırması serbest olmak üzere,canlandırılan role uygun yüz ifadesinin verilmesi 

istenir. 

Konsantrasyon Çalışması: “Şimdi gözlerinizi kaptın daire şeklinde oturun 

ve dışarıdaki sesleri duymaya çalışın.” sonra herkese ”Kendi bedeninizden gelen 

sesleri, nefesinizi ve  kalbinizin  ritmini dinleyin.” denir. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Eğitimci, çocukların kendisiyle kolayca göz 

kontağı kırabilecekleri şekilde oturmalarını sağladıktan sonra, adresim isimli bir 

öykü okuyacağını dikkatle dinlemeleri gerektiğini hatırlatır ve öyküyü okur. Öykü 

tatilde tanışan  iki arkadaşın tatil dönüşü birinin diğerine mektup yazarak 

göndermesini anlatır. Mektup yazılmış ama aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra 

mektubun yazana geri geldiği yere kadar okunur. Eğitimci burada öyküyü keser ve 

sizce mektup neden geri gelmiş olabilir sorusunu çocuklara yöneltir ve cevapları tek 

tek alarak tartışırlar. Cevapların bir kısmı muhtemelen adresin doğru tam 

yazılmamış olması yani caddenin, sokağın, mahallenin, ilinin, kapı numarasının 

olmaması gibi sebeplerden olabileceği konuşulduğunda eğitimci her seferinde 

“Hayır bu dediğin olamaz çünkü onu yazmıştı.” diyerek daha farklı düşünmelere 

sevk edecek öğrenci sokağını yazmayı unutmuştur dediğinde eğitimci hayır çünkü 

iki yanında evler sıralanmış olan dar yollarının adını, sokağın adını yazmış. Öğrenci 

caddeyi yazmayı unutmuştur dediğinde, eğitimci “Hayır çünkü sokakların, daha 

geniş ve uzun yolların birleştirici caddesini de yazmış.” Mahallesini yazmayı 

 48



unutmuştur dediğinde de eğitimci “Hayır çünkü yaşadığı yerleşim alanının yani 

sokaklar, caddeler ve bunların kenarında sıralanan evlerin mahalleyi oluşturduğunu 

ve mahallesini de yazmış.” olduğu söylenecek. Böylece yeni cevaplar aramaya 

zihinsel olarak devam edilecek. Cevap esprili bir şekilde  en son eğitimci tarafından 

söylemedikleri bir şeyle söylenecek. Eğitimci her evin bir numarası, her cadde yada 

sokağın bir adının olduğunu, bazı sokaklar ve caddelerin numaralandırılmış 

olduğunu bunların levhalara yazılarak kolayca görülecek bir yerlere asıldığı 

söylenecek. “Gözlerinizi kapayın ve mahallenizin isminin yazdığı levhanın 

mahallenizin neresinde olduğunu bulun.” denilecek. Sonra hızlı haberleşmek için 

her ilin ve ilçenin, semtin kendine ait bir posta kodu olduğu ve bulunduğumuz yerin 

posta kodunun öğrenilmesi gerektiği de vurgulanacaktır. Sonra “Şimdi bize yaşadığı 

mahallesini canlandırmak isteyen var mı?” diye sorulacak ve isteyen öğrenci diğer 

arkadaşları canlı ve cansız varlık gibi kullanarak onlara çeşitli rolleri verebileceği 

ancak rolünü alanın kendi rolünü bize sadece hareketlerle ve o rolün çıkaracağı 

seslerle tanıtması gerektiği hatırlatıldıktan sonra mahallenin bir anının 

canlandırılmasına geçilecek. Canlandırma bittiğinde mahalle hakkında sohbet 

edilecek. 

Değerlendirme: “Sokağımızda her gün gördüğünüz şeyler neler? Bunlar 

sizde nasıl bir duygu uyandırıyor?” 

“En son kime mektup yazdınız, zarfın üstünü nasıl doldurduğunuzu bize 

anlatınız?” 

“Caddelerde karşıdan karşıya geçerken kör ve yaşlı bir insana niçin  ve nasıl 

yardım edersiniz?” 

Konu: Mahallemiz 

Hedef: Mahallemizi tanıyabilme 

Davranış: 

Mahalleyi kimin yönettiğini söyleme/yazma 

İşleniş: Mahalle muhtarına gezi düzenlenir. Muhtarından hangi mahallenin 

muhtarı olduğu, görevlerinin neler olduğunu, hangi sokak ve caddelere baktığını 
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anlatması istenir. Muhtarın kullandığı araç ve gereçlerin neler olduğu ve bunların ne 

amaçla kullanıldığı öğrencilere anlatılır. Gezi dönüşü öğrencilerle sessiz film 

oynanır. Öğrenciler evlenen bir çifti canlandırır diğerleri bu çift için muhtardan 

alınacak gerekli belgeleri söyler. Bu örnekler öğrencilerle beraber genişletilir. 

Değerlendirme: “Sen muhtar olsaydın mahallende ne gibi değişiklikler 

yapardın?” 

Konu: Yönler 

Hedef: Yön Bilgisi 

Davranışlar 

1. Ana yönlerin adını söyleme/yazma 

2. Ara yönlerin adını söyleme/yazma 

1. Yönleri şema üzeride gösterme 

Isınma Çalışma: Çocuklar eşleriyle yüz yüze yerde oturur. Göz göze 

olmaları ve başka tarafa bakmamaları söylenir. Çocuklardan bir hareketi yaparken 

diğeri de aynadaki gibi onun hareketlerini taklit eder. Önce sadece yüz hareketleri 

sonra ellerin ve kolların hareketleri sonra bacakları ve tüm vücudun birlikte hareket 

ettirmeleri istenir ve diğer eşte sanki aynadaki görüntüsü gibi kendiside aynı 

hareketleri yapmaları istenir. Göz göze olmaları ve başka tarafa bakmamaları tekrar 

hatırlatılır. 

Kaynaştırma Çalışması: Sınıf  karşılıklı kare şeklinde dört büyük gruba 

ayrılır. Basket topunu yere bir kez vurduktan sonra attığımız kişiye ulaşması 

sağlanır. Topu atan oturur. Topu alan bu kez pas şeklinde, yere bir kez değecek 

şekilde karşısına atar. O da attıktan sonra oturur. Ve en son top bir kişinin elinde 

kalıncaya kadar devam edilir. 

Konsantrasyon çalışması: Grup birbirine yakın olmak üzere kare şeklinde 

bütün sınıf oturtturulur ve ortaya büyük dünya küresi konur ve her gruptan kendi 

gördüğü bölgeden görünen kısımları incelemesi istenir. Bu esnada eğitimci yanan 
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mumu yavaş yavaş kürenin çevresinde gezdirerek, kendisinin ne yaptığını 

öğrencilere sorar. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Eğitimci dört büyük kartona  ana yönlerin 

isimlerini yazar. Kartonları dört değişik yere koyar. Doğunun karşısına Batıyı, 

Kuzeyin karşısına Güneyi koyar. Her yönün altında da şu ifadeler yer almaktadır. 

Kuzey  Soğuk, yalnız, üzgün, Güney  Sıkıntılı, gergin, korkmuş, Doğu  Kızgın, 

rahatsız, Batı Hoş, yumuşak, mutlu. 

Daha sonra her öğrencinin birer birer  o kartonun bulunduğu duvarın altına 

gelindiğinde oradaki  ifadeleri canlandırması istenir. Ellerine birer büyük karton ve 

resim kalemleri verilir. Herkesin kendi grubunda ortaklaşa olarak hissettiklerini 

resmetmeleri istenir. Neler hissettikleri ve çizdikleri resimler hakkında karşılıklı 

konuşulur. Daha sonra eğitimci büyük duvar haritasından yaşadıkları ili ve ilçeyi 

bularak gösterir. Ana yönleri kullanmadan öğrencilerden bir şehir söylemeleri 

istenir. O şehre göre ilçenin sağında, solunda, aşağıda ve yukarda kavramları 

kullanılarak yeri hakkında konuşulur. İki farklı şehir daha söylenir ve konumları 

birbirlerine göre aşağıda, yukarda, sağında, solunda gibi kavramlarla yer, haritadan 

buldurulur. Eğitimci dünya küresini ve mumu tekrar bir araya getirir. Bir yandan 

küreyi kendi ekseninde çevirir ve bir yandan da ışığı çevresinde hareket ettirerek 

şunu sorar; “Gündüz ve gece şu an küreye göre neresi?” der. Sonra güneşin 

doğuşunu ve batışını hiç gözleyenin olup olmadığını sorar. Güneşin doğduğu tarafa 

doğu, battığı tarafa batı denileceğini bu doğruyu dik kesen diğer doğrunun da kuzeyi 

ve güneyi göstereceği söylenir. Eğitimci haritadan dört ana yönü gösterir. “Yönlere 

göre denizlerin nerelerde  olduğuna dikkat edin” der. Sonra tahtaya büyükçe bir artı 

çizer. Dört ana yönün dışında ve  arasında kalacak şekilde noktalar yapar ve bunların 

isimlerinin neler olabileceğini sorar. “Hangi iki ana yönün arasında?” diyerek ara 

yönlerin isimlerini buldurmaya çalışır. En son sınıf sekiz kişilik  gruplara ayrılır.  

Her bir grubun yönünün ismi söylenir ve daire şeklinde oturmaları sağlanır, 

çemberin dışında da öğretmen, “Ben güneşim şimdi etrafınızda olacağım.” diyerek 

doğudan başlayarak her ara ve ana yönde “Neredeyim” diyerek etraflarında dolaşır. 
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Değerlendirme: Ana yönler ve Ara yönlerin isimleri nelerdir? 

Ana yönleri renklerle ifade etmek isteseniz hangi rengi seçerdiniz ve nedeni 

nelerdir? 

Konu: Pusula ve diğer yöntemlerle yönlerin belirlenmesi 

Hedef: Yönleri bulma bilgisi 

Davranış: 

1. Yön bulmaya yarayan aracın, pusula olduğunu söyleme/yazma 

2. Pusulanın nasıl kullanılacağını söyleme 

3. Yön bulmada kutup yıldızından yararlanabileceğini söyleme/yazma 

Isınma Çalışması: Eğitimci yıllardır gömülü bulunan bir hazineyi bulmak 

için yola çıkılacağını ve bu hazine avına gemi kullanarak gidileceğini söyler. Gemi 

karadan biraz ileride olduğu için herkesin yüzerek gemiye ulaşması istenir. Eğitici, 

yere hayali üç çizgi çizer. Bir uçtaki çizgi iskele, ortasındaki güverte, diğer uçtaki 

ise sancak olur. Eğitimci grup üyelerinin yönergeye göre, sancak veya güverteye 

koşmasını ister. Şaşıran denize düşüp boğulur. En son kalan veya kalanlar, denizde 

boğulanları güverteye alır. Boğulanlar bu arada boğulma taklidi yaparlar. 

Kaynaştırma Çalışması: Geminin sağına ve soluna ikişerli oturun ve 

kürekleri asılarak gemiyi yürütün denir. Karşılıklı oturan öğrencilerden birbirlerini 

itme-çekme hareketi yapmaları istenir. 

Konsantrasyon Çalışması: Eğitimci grubu  halka şeklinde oturtturur. Bir 

öğrenciyi yanına çağırır. Gözleri kapalı olarak eline bir nesne –pusulayı- verir. 

Arkadaşlarına bu nesneyi tanıtması istenir .Tanıtma  seslerle olabilir. Sonra nesneyi 

gösterir ve şimdi konuşmadan bu nesneyi arkadaşlarına anlatması istenir. Sonra 

nesnenin isminin ne oluğu, görevinin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı karşılıklı 

sohbet edilerek konuşulur. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Eğitimci,öğrencilerden hazine avı için dört grup 

olacak şekilde bölgeye dağılmalarını ister. Bu dört grubun birer lideri vardır. Herkes 

yapabileceklerini ve özelliklerini sayarak liderlere kendini seçtirmeye çalışır. 
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Hazinenin yerine götürecek dört ayrı not eğitimci tarafından grup liderlerine verilir. 

Bu ip uçlarında hangi yöne kaç adımda gidileceği yazılmaktadır. Eğitimci elinde bir 

pusula, gölge hakkında kısa not, yosunların dili, gökyüzünde bir yıldız ve ben 

güneşim isimli kısa notların olduğu, bunlardan sadece birini almaları gerektiği 

hatırlatır. 

Pusulayı alan grubun elindeki ipucunda “Kuzeye zıt yönde 20 adım git sonra 
duyularını iyi kullan hazinenin sesini, kokusunu tanıdın mı, seni götürecek bir levha 
var mı grubunla bunu tartış” yazılıdır. Gölge ipucunda şöyle yazılı “Gölgenin en 
kısa olduğu vakit öğledir ve gölgeden seni pusulanın renkli ucuna (Kuzeye)= 
götürür.” yazılıdır. Yosunların dilinde, “Ağaçlarda ve taş yüzeylerinde kuzeyi 
gösteririm.” yazılıdır. Gökyüzünde bir yıldız pusulasında ise “Bana demirkazık 
derler, bulutsuz bir gecede beni kuzeyde ara ben ordayım.” yazlıdır. Ben güneş 
isimli pusulada ise “Güneşin doğduğu tarafa sağ omzunu getir de ısıtayım, soluna 
ışık vurmuyor az sındı çünkü orası batıyı gösterir arkanda güneşi.” yazılı notlar 
ellerine verilir. Dört grup birbirlerinden de yardım alarak hayali hazineye aynı yerde  
ulaşır. Buldukları hazinenin  de  karşılıklı konuşarak ne olduğuna karar verirler. 

Değerlendirme: Etkinliğinizde Kuzeyi kaç yoldan buldunuz? 

Yönümüzü kaç değişik şekilde bulabiliriz? 

Ormanda bulutsuz bir gecede yolunuzu kaybettiniz. Batıdaki evinize nasıl 
ulaşırsınız? 

Okyanustasınız. Dört tarafınızda kara görünmüyor. Geminiz arıza yaptı, 
gitmiyor. Bulunduğunuz yeri nasıl tarif edersiniz? 

Konu: Kroki çizimi ve yararları 

Hedef: Kroki bilgisi 

Davranış: 

1. Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine çizimine kroki denildiğini 
söyleme 

2. Krokinin ölçüsüz bir çizim olduğunu söyleme 

3. Aradığımız yerin bulunmasında, krokinin bize yardımcı olduğunu söyleme 
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Isınma Çalışması:Eğitimci, herkesin ipek kanatlı kelebek olduğunu, 
kozasından yeni çıktığını ve günün sonunda da ömürlerinin  tamamlanacağını 
anlatır. Herkesten bunu düşünerek  etrafı  dolaşmasını , yüksekçe bir ağaca  konup, 
nereleri  gördüğünü hayal etmelerini ister. Sonra bu ağacın özelliklerini ,ağaçtan 
aşağıda gördüklerini tanımlamaları istenir.  

Kaynaştırma: Sınıf iki ayrı gruba ayrılır. Yarısı gözleri açık diğer yarısı da 
gözleri kapalıdır. Gözleri kapalı olanlar gözü açık olanlarla birebir eşleştirilir. 
Gözleri kapalı olanlar gözü açık olanları duyuları yardımıyla tanımaya çalışır.  

Konsantrasyon Çalışması: Grubun ortasına bir sandalye konulur. Diğerleri 
sandalyeye sırtları ters oturarak çember oluşturur. Bir öğrenci çağrılır ve sandalye ile 
istediği şekilde poz vermesi istenir. Arkası dönüklerden biri çemberin içine dönerek 
bakar ve kendisi aynı pozu vermeye çalışır. En son kişiye kadar bu tekrarlanınca 
sonuçta her sandalyeye oturanda hareketin biraz daha değiştiği görülür. Hareketin ilk 
hali ile son hali arasındaki fark ve bunun nedeni tartışılır. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Dünya’nın ve Türkiye’nin uydu resimleri 
öğrencilere gösterilir. Bunların dikkatlice incelenmesi istenir. Sonra Akyokuş’tan 
Konya’yı gösteren resim gösterilerek resim hakkında karşılıklı konuşulur. Resmin 
öğrencilerde uyandırdığı ilginç gelen yanlar üzeride konuşulur. Önceden getirmiş 
oldukları artık malzemelerle bahçede yakın çevrenin maketleri yapılır. (evlerin, 
araçların,ağaçların, insanları). Yüksek bir yere çıkarak arkadaşlarına gördüklerini 
anlatmaları istenir. Bir yerin kapa taslak kuş bakışı ölçüsüz çizilmesine kroki 
denileceği, kroki çizerken herkesçe bilinen belli başlı noktaların, önemli yolların, 
cadde ve sokakların işaretlendiği belirtilir. Sonra herkese birer kart vizit dağıtılarak 
ön yüzünü okumaları,araka yüzüne okudukları adresi kroki etmeleri istenir. Sonra 
adresle krokisi arasındaki fark tartışılır. 

 Değerlendirme: “Tatil için başka bir şehre gitseniz ve gittiğiniz belediyeden 
de üç şey alma hakkınız olsa neler almayı isterdiniz?” 

Evinizden okulunuza geldiğiniz yolun krokisini çiziniz. 

Konu: Ölçek 

Hedef: Ölçek Bilgisi 

Davranış: 

1. Plan ve haritalarda gösterilen yerin küçültme oranına ölçek denildiğini 
söyleme/yazma 

 54



Isınma Çalışmaları: İki kişi kol kola girer, bu iki kişi yengeç veya balık ağı 
olur. Birbirlerinden ayrılmadan diğer kişileri yakalamaya çalışırlar. Yakalanan 
yengecin yeni kolları olurlar veya yakalananlar ağın parçası olurlar. Herkes 
yakalanınca oyun biter. Eğer ağ koparsa yeni iki kişi seçilir. 

Kaynaştırma Çalışmaları: Çocuklar sırtları  birbirine dönerek yaslanarak 
otururlar ve birbirlerine dünyanın şurasına gidip geleceğim;şunları şunları, 
göreceğim diye anlatırlar.  

Konsantrasyon Çalışması: Boş kağıda iki kişi bir birlerinin ellerini 
parmaklarını gerçek ölçüleriyle çizerler. Bu  el resmin içine farklı  resimler yaparlar. 
Ancak içinde insan olması mecburidir. Sonra el resimleri yer kürenin ve haritanın 
üzerine kapatılarak “kapsayan alanlar sizin”denir. Bu alanı  anlatması istenir. 

Yaratıcı Drama Çalışması: Sınıf  çember şeklinde oturtularak ortasına 
Türkiye Haritası ve Dünya küresi konur. Çocuklara, “Sizce harita ve küre yapılırken 
nelere dikkat edilmiştir?, Haritalar nasıl çizilir?, içlerinde ne olur?” gibi sorular 
sorulur. Yaşadığımız mahalleyi gerçek boyutlarında çizebilir misinizin cevabı aranır. 
Buradan çizilecek büyüklükte kağıt bulmanın ve bulunsa bile çizilmesinin zorlukları 
anlatıldıktan sonra o halde belli bir oranda küçültme fikrine geçilir 

Sınıf üç gruba ayrılır; bir grup, terzi bir grup manken, bir grupta müşteri. 
“Burası bir dikiş atölyesi burada terziler sipariş usulü çalışırlar, kıyafet dikerler” 
denir. Terziler müşterilerin ölçülerini ve nasıl bir kıyafet istediklerini sorarak 
ölçülerini gerçek mezru, kalem, kağıt kullanarak kol, ayak, omuz, bacak, gövde 
ölçülerini yazarlar ve hayali olarak dikmeye başlarlar. Elbiseyi almaya gelen bir 
baba çocuğunu da getirir ve terziye oğluna da bir elbise dikmesini ister. Terzi oğluna 
ve babaya bakarak beş katı küçüklüğünde kıyafet diker. 

Değerlendirme: Elinize gerçeğinin iki milyon kez küçültülmüş, bir devletin 
uydu resmi verilse bu resimde neleri göremezsiniz?  Neden ! 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular sunulmakta ve yorumlanmaktadır. 

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini öğrenmelerinde ve 

benlik kavramları gelişiminde dramanın etkisi Tablo 4.1 – 4.5’de incelenmiştir. 

Birinci alt bölümde (Tablo 4.1);iki okulda uygulanan drama ve geleneksel 

eğitimin benlik oluşumuna etkisinin tablolaştırılmış şekli ve bulgularla ilgili 

yorumlar; 

İkinci alt bölümde (Tablo 4.2);iki okulda uygulanan drama ve geleneksel 

eğitim sonucu oluşan benlik üzerine okul faktörünün etkisinin tablolaştırılmış şekli 

ve bulgularla ilgili yorumlar; 

Üçüncü alt bölümde (Tablo 4.3);iki okulda uygulanan drama eğitimi ve 

geleneksel eğitimin sonucu oluşan benliğin akademik başarıya etkisinin 

tablolaştırılmış şekli ve bulgularla ilgili yorumlar; 

Dördüncü alt bölümde (Tablo 4.4);iki okulun drama ve geleneksel eğitimde 

cinsiyet faktörünün benlik kavramına ve akademik başarıya etkisinin tablolaştırılmış 

şekli ve bulgularla ilgili yorumlar;. 

Beşinci alt bölümde (Tablo 4.5);bütün öğrencilerde araştırılan benlik 

olgusuna dramanın etkisini tablolaştırılmış şekli ve bulgularla ilgili yorumlar yer 

almaktadır. 

Tablo3.1: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Devam Ettikleri 

Okullara Göre Dağılımları 

Okullar Sayı % 

Gazi okulu 60 45 

Merkez okulu 75 55 

Toplam 135 100 
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Tablo 3.2: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımları 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 60 45 

Kız 75 55 

Toplam 135 100 

 

Tablo 3.3: Örneklem Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Drama Ve 

Geleneksel Eğitim Grubuna Göre Dağılımları 

Örneklem Grubu Sayı % 

Drama 63 47 

Geleneksel 72 53 

Toplam 135 100 
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Tablo 4.1: İki okulda uygulanan drama ve geleneksel eğitimin benlik 

oluşumuna etkisi. 

 

OKUL 

ADI 

EĞİTİM 

TÜRÜ 

BENLİK 

ALGISI 
N X SS SH T P 

ÖN 

TEST 
27 45,5 13,8 4,6 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUB

U 
SON 

TEST 
27 57,4 15,7 3,0 

2,17 0,017* 

ÖN 

TEST 
33 48,79 8,84 1,15 

GAZİ 

İLKÖĞRE

TİM 

OKULU 
GELENE

KSEL 

EĞİTİM 

GRUBU 
SON 

TEST 
33 50,12 7,81 1,14 

0,65 0,259 

ÖN 

TEST 
36 60,47 9,44 1,6 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUB

U 
SON 

TEST 
36 58,86 9,24 1,5 

0,73 0,767 

ÖN 

TEST 
39 63,1 10,5 1,7 

MERKEZ 

İLK 

ÖĞRETİ

M 

OKULU 

GELENE

KSEL 

EĞİTİM 

GRUBU 
SON 

TEST 
39 61,1 10,0 1,6 

0,89 0,813 

*P<.05 

 

Tablo 4.1.’de görüldüğü gibi; iki okulda geleneksel eğitim ve  drama  

eğitiminin benlik oluşumundaki etkisine bakılmıştır. İki okulda uygulanan drama 

eğitiminin geleneksel eğitime göre benlik algısı üzerinde daha etkili olacağı 

düşüncesiyle yapılan t testi sonucunda  Gazi ilköğretim okulunda drama  eğitimi 

grubunun ön testi ve son testi uygulamasında anlamlı farklılıkların olduğu (t=2,17 ve 

p<.05 ),tespit edilmiştir. Gazi ilköğretim okulunda drama eğitimi almayan yani 
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geleneksel eğitim alan grupta uygulanan ön test ve son test uygulamasında anlamlı 

bir faklılığın olmadığı görülmüştür. Öğrenciler drama ile aktif hale geldiklerinden 

kendilerini gerçekleştirmede(olumlu benlik algısı geliştirmeleri) önemli bir adım 

atmış olabilirler.  

 

 

Tablo 4.2: İki okulda uygulanan drama ve geleneksel eğitim sonucu 

oluşan benlik üzerine okul faktörünün etkisi. 

 

OKUL 

ADI 

BENLİK 

ALGISI 
N X SS SH T P 

ÖN TEST 60 47,3 11,3 2,2 
GAZİ 

İLKÖĞRETİM 

OKULU 
SON 

TEST 
60 53,4 12,4 1,6 

2,22 0,014* 

ÖN TEST 75 61,9 10,0 1,2 
MERKEZ İLK 

ÖĞRETİM 

OKULU 
SON 

TEST 
75 60,00 9,66 1,1 

1,15 0,875 

*P<.05 

Tablo 4.2.’de görüldüğü gibi iki okulda uygulanan drama ve geleneksel 

eğitim sonucu oluşan benlik algısı üzerine okul faktörünün etkisine bakılmıştır. 

Drama ve geleneksel eğitim sonucu oluşan benlik algısı üzerinde okul faktörünün 

anlamlı farklılıklar göstereceği düşüncesi ile yapılan t testi sonucunda Gazi 

ilköğretim okulunda uygulanan ön test ve son test uygulamasında ( t=2,22 ve 

p<.05),anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak iki okulda yapılan  ölçümde Merkez İlköğretim Okulu’nda benlik 

algısının tespiti için yapılan ön test-son test uygulamasında  anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir. Bunun nedeni iki okul arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel 

düzeylerin farklı olması olabilir. Okulların sahip oldukları maddi ve manevi 

olanaklarında öğrencilerin benlik oluşumunda etkili olabilirler. 
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Tablo 4.3: İki okulda uygulanan drama eğitimi ve geleneksel eğitimin 
sonucu oluşan benliğin akademik başarıya etkisi. 

OKUL ADI 
BENLİK 

ALGİSİ 

EĞİTİM 

TÜRÜ 
N X SS SH T P 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

27 45,5 13,8 4,6 

ÖN TEST 
GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

33 48,79 8,84 1,5 

0,74 0,769 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

27 57,4 15,7 3,0 

SON TEST 
GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

33 50,12 7,81 1,4 

2,33 0,012* 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

27 4,222 0,974 0,19 

GAZİ 

İLKÖĞRETİ

M OKULU 

AKADEMİK 

BAŞARI GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

33 2,64 1,32 0,23 

5,19 0,000* 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

36 60,47 9,44 1,6 

ÖN TEST 
GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

39 63,1 10,5 1,7 

1,15 0,873 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

36 58,86 9,24 1,5 

SON TEST 
GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

39 61,1 10 1,6 

0,98 0,835 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

36 4,111 0,919 0,15 

MERKEZ 

İLK 

ÖĞRETİM 

OKULU 

AKADEMİK 

BAŞARI GELENEKS

EL EĞİTİM 

GRUBU 

39 4,026 0,932 0,15 

0,40 0,345 

*P<.05 
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Tablo 4.3. Görüldüğü gibi iki okulda uygulanan drama eğitimi ve geleneksel 

eğitimin sonucu oluşan benliğin akademik başarıya etkisine bakılmıştır. Drama 

eğitimi sonucu oluşan benlik algısının akademik başarıya etkisinin daha anlamlı 

olacağı düşüncesiyle yapılan t testi sonucunda benlik algısının olumlu olması 

durumunda akademik başarının da anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Gazi İlköğretim okulunda benlik algısının ölçülmesi için yapılan ön test-son 

test uygulamasında drama eğitim grubu son testinin geleneksel eğitim grubu son 

testine göre   anlamlı bir farklılık gösterdiği t testi (t=2,33 ve p<.05 ),ile tespit 

edilmiştir. 

Gazi İlköğretim okulunda benlik algısının ölçülmesi için yapılan ön test-son 

test uygulamasında drama ve geleneksel eğitim gruplarının akademik başarılarında 

drama eğitim grubunun geleneksel eğitim grubuna göre anlamlı farklılıklar 

gösterdiği yapılan t testi (t=5,19 ve p<.05),sonucunda görülmüştür.  

   

Tablo 4.4: İki okulun drama ve geleneksel eğitimde cinsiyet faktörünün 

benlik kavramına ve akademik başarıya etkisi. 

OKUL 

ADI 

EĞİTİM 

TÜRÜ 

BENLİK 

ALGISI VE  

AKADEMİ

K BAŞARI 

CİNSİYET N X SS SH T P 

E 12 45,9 14,5 4,9 ÖN TEST 

K 15 45,1 13,1 4,3 
1,14 0,868 

E 12 57,2 15,6 4,8 SON TEST 

K 15 57,6 15,8 4,8 
0,95 0,823 

E 12 4,417 0,793 0,23 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

AKADEMİ

K BAŞARI 
K 15 4,07 1,10 0,28 

0,93 0,182 

E 16 48,31 8,87 2,2 

GAZİ 

İLKÖĞRE

TİM 

OKULU 

GELENEK

SEL 

EĞİTİM 

ÖN TEST 

K 17 49,24 9,07 2,2 
0,30 0,615 
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E 16 49,00 7,59 1,9 SON TEST 

K 17 51,18 8,09 2,0 
0,80 0,784 

E 16 2,63 1,36 0,34 

 GRUBU 

AKADEMİ

K BAŞARI 
K 17 2,65 1,32 0,32 

0,05 0,519 

E 16 59,38 9,82 2,5 ÖN TEST 

K 20 61,35 9,28 2,1 
0,62 0,730 

E 16 57,44 9,97 2,5 SON TEST 

K 20 60,00 8,69 1,9 
0,82 0,792 

E 16 4,250 0,775 0,019 

DRAMA 

EĞİTİM 

GURUBU 

AKADEMİ

K BAŞARI 
K 20 4,00 1,03 0,23 

0,81 0,213 

E 16 62,06 9,00 2,2 ÖN TEST 

K 23 63,9 11,6 2,4 
0,52 0,698 

E 16 60,69 8,83 2,2 SON TEST 

K 23 61,3 11,0 2,3 
0,19 0,573 

E 16 4,250 0,775 0,19 

MERKEZ 

İLK 

ÖĞRETİM 

OKULU 

GELENEK

SEL 

EĞİTİM 

GRUBU 
AKADEMİ

K BAŞARI 

K 23 3,87 1,01 0,21 
1,26 0,107 

*P<.05 

Tablo 4.4. Görüldüğü gibi İki okulun drama ve geleneksel eğitimde cinsiyet 

faktörünün benlik kavramına ve akademik başarıya etkisi ne bakılmıştır. Okul türü 

ve eğitim türü ne olursa olsun cinsiyetin benlik algısı ve akademik başarıya etkisinin 

olamayacağı düşüncesi ile yapılan t testi sonucunda benlik algısı ve akademik 

başarıda kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılıkların olmadığı tespit 

edilmiştir. 
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 Gazi İlköğretim Okulu ve Merkez İlköğretim Okulu’nda uygulanan drama 

eğitimi ve geleneksel eğitim sonucunda oluşan benlik algısı ve akademik başarıda 

cinsiyet faktörü etkili değildir. 

Tablo 4.5: Bütün öğrencilerde araştırılan benlik olgusuna dramanın etkisi 

EĞİTİM 

TÜRÜ 

BENLİK

ALGISI 
N X SS SH T P 

ÖN TEST 63 54,0 18,5 2,3 DRAMA 

EĞİTİM 

GRUBU SON TEST 63 58,2 12,3 1,6 
1,49 0,017* 

ÖN TEST 72 56,6 12,1 1,4 GELENEKSE

L EĞİTİM 

GRUBU SON TEST 72 56,0 10,6 1,2 
0,27 0,607 

*P<.05 

Tablo 4.5 Görüldüğü gibi bütün öğrencilerde araştırılan benlik olgusuna 

dramanın etkisine bakılmıştır. Drama eğitim türünün geleneksel eğitim türüne göre 

benlik algısında daha etkili olacağı düşüncesiyle yapılan t testi sonucunda drama 

eğitim türünün geleneksel eğitime göre ön test-son test uygulaması sonucunda 

(t=1,49 ve p<.05),anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın kapsamındaki bütün öğrenciler üzerinde uygulanan drama 

eğitim türü geleneksel eğitime göre benlik algısı oluşumunda daha etkilidir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar ve bu 

sonuçlar ışığında yapılan öneriler kısmı yer almaktadır. 

5.1.SONUÇ 

Yapılan araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Gazi ilköğretim Okulu’nda  uygulanan drama eğitiminin   benlik 

oluşumuna etkisinin var olduğu tespit edilmiştir. 

2- Uygulanan drama ve geleneksel eğitim sonucu oluşan benlik üzerine okul 

faktörünün etkisinin var olduğu  Gazi İlköğretim Okulu’nda   tespit 

edilmiştir. 

3- Uygulanan drama eğitimi sonucunda benlik algısının olumlu 

geliştiği,buna bağlı olarak da akademik başarının yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

4- Okul türü ve eğitim türü ne olursa olsun cinsiyetin benlik algısına ve 

akademik başarıya etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

5- Araştırmanın uygulandığı bütün öğrencilerde drama eğitim türünün 

benlik algısını olumlu etkilediği tespit edilmiştir. 

5.2.ÖNERİLER 

Araştırmada, drama yöntemi ile ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler 

dersinin işlenişinin öğrenme ve öğrencilerin benlik kavramına etkisi yönünden 

değerlendirilmesinde elde edilen veriler ışığında: 

-Drama eğitimi benlik oluşumunda etkili çıkmıştır. Bu nedenle okullarda 

drama eğitimine önem verilmelidir. 

-Drama eğitimi ile öğrenciler daha yaratıcı,daha aktif hale getirilebilir. 

-Sınıflardaki pasif öğrencilerle drama yöntemi ile daha rahat iletişim 

kurulabilir. 
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-Bir öğretim yöntemi olan drama  tüm derslerin işlenişinde uygulanabilir. 

-Drama programının uygulanması için drama eğitimi almış öğretmenler 

yetiştirilmelidir. 

-Öğrencilerde benliği gelişmesinde çevre şartlarının etkisi doğrultusunda 

okul faktörü de etkilidir. 

-Okul ve aile çocuğun kendini algılamasında rehber olmalıdır. 

-Çocukların doğru benlik ağlısında yakın çevresinin olumlu yaklaşımda 

bulunması gerekmektedir. 

-Öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasında bütün derslerin 

işlenişinde dramaya sık sık yer verilmelidir. 

-Çocukların cinsiyeti,yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda dramada,aktif 

olması sağlanmalıdır. 
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EKLER 

EK 1: KENDİM HAKKINDA DÜŞÜNCELER 

AÇIKLAMA : 

Aşağıda 80 cümle var. Bunlardan sizi tanımlayanları evet, tanımlamayanları 

ise hayır ile cevaplandırın. Bazı cümlelerde karar vermek zor olabilir. Yine de lütfen 

bütün cümleleri cevaplayın. Aynı cümleyi hem evet, hem de hayır şeklinde 

işaretlemeyin. Cümlenin sizi anlatıp anlatmadığını en iyi siz birlisiniz, bunun için 

kendinizi gerçekten nasıl görüyorsanız aynen öyle cevaplandırın. 

  EVET HAYIR 

1. İyi resim çizerim.    

2. Okul ödevlerimi bitirmem uzun sürer.    

3. Ellerimi kullanmada becerikliyimdir.    

4. Okulda başarılı bir öğrenciyim.   

5. Aile içinde önemli bir yerim vardır.      

6. Sınıf arkadaşlarım benimle alay ediyorlar.      

7. Mutluyum.      

8. Çoğunlukla neşesizim.      

9. Akıllıyım.      

10. Öğretmenler derse kaldırınca heyecanlanırım.      

11. Dış (fiziki) görünüşüm beni rahatsız ediyor.      

12. Genellikle çekingenim.     

3. Arkadaş edinmekte güçlük çekiyorum.     

14. Büyüdüğümde önemli bir kimse olacağım.      

15. Aileme sorun yaratırım.    
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16. Kuvvetli sayılırım.    

17 Sınavlardan önce heyecanlanırım.    

18 Okulda terbiyeli, uyumlu davranırım.    

19 Herkes tarafından pek sevilen biri değilim.    

20 Parlak, güzel fikirlerim vardır.    

21. Genellikle kendi dediklerimin olmasını isterim.    

22. İstediğim bir şeyden kolayca vazgeçerim.    

23 Müzikte iyiyim.    

24. Hep kötü şeyler yaparım.    

25.  Evde çoğu zaman huysuzluk ederim.    

26.  Sınıfta arkadaşlarım beni sayarlar.    

27.  Sinirli biriyim.    

28.  Gözlerim güzeldir.    

29.  Derse kalktığımda bildiklerimi sıkılmadan anlatırım.    

30.  Derslerde sık sık hayal kurarım.    

31.  (Kardeşiniz varsa) Kardeş(ler)ime sataşırım.    

32. Arkadaşlarım fikirlerimi beğenir.                                          

33. Başım sık sık belaya girer.   

34.  Evde büyüklerimin sözünü dinlerim.    

35.  Sık sık üzülür, meraklanırım.    

36.  Ailem benden çok şey bekliyor.    

37 Halimden memnunum.    

38 Evde ve okulda pek çok şeyin dışında bırakıldığım hissine   
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kapılırım.  

39 Saçlarım güzeldir.                                                                    

40 Çoğu    zaman    okul    faaliyetlerine    gönüllü    olarak 
katılırım.                                                                                

  

41 Şimdiki halimden daha başka olmayı isterdim.                   

42 Geceleri rahat uyurum.    

43 Okuldan hiç hoşlanmıyorum.    

44 Arkadaşlar arasında oyunlara katılmak için bir seçim 
yapılırken, en son seçilenlerden biriyim.  

   

45 Sık sık hasta olurum.      

46 Başkalarına karşı iyi davranmam      

47 Okul     arkadaşlarım     güzel     fikirlerimin     olduğunu 
söylerler.  

    

48 Mutsuzum.      

49 Çok arkadaşım var.      

50 Neşeliyim.    

51 Pek çok şeye aklım ermez.    

52 Yakışıklıyım / güzelim.    

53 Hayat dolu bir insanım.    

54 Sık sık kavgaya karışırım.    

55 Erkek arkadaşlarım arasında sevilirim.    

56 Arkadaşlarım bana sık sık sataşırlar.    

57 Ailemi düş kırıklığına uğrattım.    

58 Hoş bir yüzüm var.    

59 Evde hep benle uğraşırlar.    
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60 Oyunlarda ve sporda başı hep ben çekerim.   

61 Ne zaman bir şey yapmaya kalksam her şey ters gider.    

62 Hareketlerimde hantal ve beceriksizim.    

63 Oyunlarda ve sporda, oynamak yerine seyrederim.    

64 Öğrendiklerimi çabuk unuturum.    

65 Herkesle iyi geçinirim.    

66 Çabuk kızarım.    

67 Kız arkadaşlarım arasında sevilirim.                                   

68 Çok okurum.    

69 Bir     grupla     birlikte     çalışmaktansa     tek     başıma 
çalışmaktan hoşlanırım.                                                    

  

70 (Kardeşiniz varsa) Kardeş(ler)imi severim.    

71 Vücutça güzel sayılırım.    

72 Sık sık korkuya kapılırım.                                                     

73 Her zaman bir şeyler düşürür ve kırarım.    

74 Güvenilir bir kimseyim.    

75 Başkalarından farklıyım.    

76 Kötü şeyler düşünürüm.    

77 Kolay ağlarım.   

78 İyi bir insanım.    

79 İşler hep benim yüzümden ters gider.    

80 Şanslı bir kimseyim    

 

 73



EK 2: ÜNİTE YAZILI SORULARI 

Konu İle İlgili Yazılı Kağıdı 

1. En doğru, en güvenilir olarak  yönümüzü hangi yöntem ile bulabiliriz? 

A. Güneş B. Pusula C. Kutup Yıldızı D. Çubuk Yöntemi 

2.  Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne çevirirsek, sağ kolumuz hangi 
yönü gösterir? 

A. Doğu  B. Batı  C. Güney D. Kuzey 

3. Kutup Yıldızı’nın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Akşam Yıldızı B.Sabah Yıldızı C.Kuyruklu Yıldız D. Demir Kazık 

4.  Bir yerin kuş bakışı görünüşünün ana hatlarıyla, kabataslak çizilmesine 
ne ad verilir? 

A. Grafik B. Kroki  C. Plan  D. Harita 

5. Krokiyi, plan ve haritadan ayıran en önemli fark nedir? 

A. Kuş bakışı çizilmiş olması B. Ölçeksiz olması C. Yön belirtmesi 

D. Geniş alanları göstermesi 

6. Bir haritada çizilen yerin gerçek uzunluğunu hesaplayabilmemiz için 
aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız olur? 

A. Kuşbakışı çizilmiş olmasına  B. Haritanın Yönüne 

C. Küçültme oranının bilinmesine D. Haritayı çizen kişiye 

7. Aşağıdakilerden hangisi caddenin tanımıdır? 

A. Sokakların açıldığı ona yoldu. B. Herhangi bir sokakla birleşmeyen dar 
yollardır. 

C. Evlerin arasından geçen yollardır. D. Hiçbiri 

8. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir? 

A. Güney B. Kuzey C. Doğu  D. Güneydoğu 

9. Birkaç mahallenin birleşmesiyle meydana gelen yerleşim alanlarına ne ad 
verilir? 

A.Köy  B. Cadde C. Semt  D. Şehir 

 74



10. Duvarda asılı haritaya yüzümüzü çevirdiğimizde haritanın üst tarafı hangi 
yönü gösterir? 

A. Güney B. Kuzey C. Batı  D. Doğu 

11.Plan ile kroki arasındaki fark hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A. Planlar krokilerden daha küçüktür.   B. Krokilerde ayrıntılar daha fazladır. 

C. Planlar ölçekli, krokiler ölçeksizdir. D. Her ikisi de ölçeksizdir. 

12.Çizgi ölçek ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  

A. Çizgi ölçek bir harita türüdür.             B. Çizgi ölçek bir plan türüdür. 

C. Çizgi ölçek sadece krokide kullanılır. D. Çizgi ölçek yardımıyla gerçek 
uzunluk bulunabilir. 

13. Bir haritada çizilen yerin gerçek uzunluğunu hesaplayabilmek için 
aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız olur? 

A. Haritayı çizen kişiye.         B. Haritanın çizildiği tarihe. 

C. Kuşbakışı çizilmiş olmasına.   D. Küçültme  oranın bilinmesine. 

14. Ölçekleri aynı olan iki haritada en çok ayrıntıya aşağıdakilerden 
hangisinde yer verilir? 

A. İl haritası  B. Ülke haritası 

C. Kıta haritası D. Dünya Haritası 

15. Konya haritalarının ölçekleri aşağıdaki seçeneklerdeki gibi ise hangi 
seçenekteki haritada daha çok ayrıntı yer alır? 

A.1/1.000.000  B.1/500.000  

C. 1/100.000  D.1/5.000.000 

16.Aşağıdakilerden hangisi ana yönler arasında yer almaz? 

A. Doğu B. Güney  

C. Batı D. Kıble 

17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Krokiler ölçeklidir.         B. Plan ile kroki arasında fark yoktur. 

C. Planlar büyük ölçekle çizilir.  D. Planlarda daima ölçek kullanılır. 
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18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Planda ölçek vardır.                        B. Krokide ölçek olmaz. 

C. Planda ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.  D. Krokiler küçük yerler için 
kullanılır. 

19. Gerçek ölçülerin ne kadar küçüldüğünü gösteren küçülme oranına ne ad 
verilir? 

A. Kesir  B. Payda  C. Ölçek  D. Harita 

20.Herhangi bir yerin bir ölçeğe bağlı kalmadan küçültülüp kağıt üzerine 
çizilmesiyle hangisi yapılır? 

A. Plan B. Grafik  C. Şekil D. Kroki 

21.Köyün ortak malları olduğu gibi mahallenin de ortak malı vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bir mahallenin ortak malları arasında yer almaz? 

A. Park  B. Cami  C. Market  D. Yol 

22. Bakılan haritanın alt kısmı hangi yönü gösterir? 

A. Batı  B. Güney  C. Kuzey  D. Doğu 

23. İnsanların birbirine ihtiyacı olması hangi sonucu doğurmuştur? 

A. Bilgili olma.  B. Çok çalışma.  

C. Ayrı yaşama.  D. Birlikte yaşama. 

24.Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için bir yol olabilir? 

A. Karınca yuvaları.  B. Saman yolu  

C. Yosunlar  D. Pusula 

25. Aşağıdakilerden hangisinin planı yapılamaz? 

A. Okul B. Cadde C. Şehir  D. Ülke 
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