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ÖN SÖZ
Günümüzdeki

eğitim-öğretim

konusundaki

araştırmalar,

ogrenme

olgusunun bireyin etkin katılımıyla en üst düzeye ulaştığını göstermektedir.
Çünkü bireyin öğrenmeye etkin olarak katılması, onun tüm duyuların öğrenme
sürecine katılması anlamına gelmektedir. Birey yaşayarak öğrendiklerini
unutmamakta ve bu öğrendiklerini diğer öğrenilen bilgilere aktarabilmelidir.
Çağdaş eğitim biliminin, öğretenin değil öğrenenin merkez alındığı "öğrenme"
teriminin kılavuzluğunu, söz konusu kavramı içeriklendirmede özellikle zorunlu
koşul olarak dayatmaktadır. Bununla birlikte, öğrenme, "becerilerin ve
anlayışların

kazanılmasını

anlatan

çok

genel

bir

terim"

olarak

betimlenmektedir. Ülkemiz eğitim sistemine gerek ders programları gerek
yöntem gerekse eğitim ortamları yönünden bakılacak olursa öğrenci edilgen
bir konumdadır. Buda öğrenciyi ezbere itmektedir. Bu yüzden şimdiye kadarki
ezberci eğitim anlayışımızdan biran önce vazgeçip bilgiyi sadece ezberlemek
için değil, bilgiyi hayatta kullanan, analiz ve sentez yapan bireyler
yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu bireylerin yetiştirilmesinde kullanılan aktif
öğrenmenin en önemli yöntemlerinden olan ve halen bazı eğitim-öğretim
kurumlarında kullanılan drama yöntemidir.
Ülkemiz eğitimde yeni bir yöntem olarak kullanılmaya başlanan drama
yöntemine

ülkemiz

devlet

okullarında

görev

yapmakta

olan

sınıf

öğretmenlerinin derslerinde drama yöntemine yer verme durumları ve bu
yöntemin matematik dersine yönelik, matematik dört temel becerisine
katkısına yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma Yakın
Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sürecinde desteklerinden ve sabrından dolayı danışmanım
Yrd.Doç.Dr. Murat TEZER'e, bilgisini ve tecrübesini her zaman benimle
paylaşan değerli hocalarım Doç.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU'ya, Yrd. Doç. Dr.
Zehra Özçınar'a, Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen'e, Yrd. Doç. Dr. Birikim Özgür'e,
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Dr. Ali Erden, Atatürk Öğretmen Akademisi'ndeki hocalarıma, arkadaşım
Nedime KARASEL'e teşekkürlerimi sunarım.
Araştırmam sırasında bana destek olan öğretmen arkadaşlarıma
yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
Yoğun çalışmalarım süresince desteğini hep hissettiğim anneme,
babama, kardeşime ve çalışmalarımdan dolayı evliliğimizin ilk yılında
geçireceğimiz güzel zamanları çaldığım sevgili eşim Fuat ULUÇ'a çok
teşekkür ederim.
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ÖZET

SINIF ÖGRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLAR!
VE MATEMATİK ÖGRETİMİNDE UYGULANMASINA YÖNELİK
ÖGRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEGERLENDİRLİMESİ

AKTUNÇ, Emine
Yüksek Lisans, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Murat TEZER

Bu araştırmada; Kuzey Kıbrıs'ta devlet okullarında görev yapan sınıf
öğretmenlerinin,

drama

etkinliğini

kullanma

durumları

belirlenmiş

ve

öğretmenlerin hizmet yılları, cinsiyeti, çalıştıkları yaş grubu gibi değişkenler
açısından drama yöntemine derslerinde yer verme durumları incelenmiştir.
Ayrıca öğretmenlerin, drama etkinliklerinin matematik temel becerilerine
katkısına ilişkin görüşlerini saptamak da amaçlanmıştır. Çalışmada bu
doğrultuda demografik bilgiler yanında drama yönteminin uygulanmasına
yönelik sorular ve Taş (2008) tarafından geliştirilmiş "Matematik Dersi Temel
Becerilerin Kazandırılmasında Drama Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik
Öğretmen Görüşleri Anketi" kullanılmıştır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, 2009-201O
öğretim yılında Kuzey Kıbrıs· MEKB İlköğretim Dairesi'ne bağlı 30 tane
ilkokulda görev yapan 397 sınıf öğretmeni tabakalı basit seçkisiz örnekleme
yöntemi ile örnekleme alınmış ve uygulanmıştır.
Araştırma ile elde edilen bulgulara bakıldığı zaman çalışma ile ulaşılan
öğretmenlerimizin sadece %39.3'ünün bu yönetime derslerinde yerverdiği;
%60.7'1ik bir oranla drama yöntemine derslerinde yer vermediği görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hizmet süresi arttıkça dramayı
kullanma yüzdesi de azalmaktadır. Öğretmenlerin çalıştıkları grup yaşı arttıkça
drama yönteminin kullanımı da düşmektedir. Araştırma ile matematik dersi ile

ıv

ilgili

dört

temel

becerinin

gelişmesinde

drama

yönteminin

katkısına

öğretmenlerin katıldıkları sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerimiz hizmet içi
eğitim kurslarınında önemli olduğunu da belirtmişlerdir. Ancak öğretmenlerimiz
drama eğitiminin üniversitede de öğrenilmesinin daha önemli olduğunu
belirtmişlerdir. Bu sebeple öğretmenlerin tamamına yakını eğitim fakültelerine
drama dersinin konulması gerektiği görüşündedir.
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ABSTRACT

ASSESSMENT OF TEACHER OPINIONS IN THE IMPLEMENTATION AND
CONTRIBUTIONS TO BASIC SKILLS IN DRAMA METHOD OF
MATHEMATICS TEACHING

AKTUNÇ, Emine
Curriculum and Instruction Master of Science Program
Advisor: Assist.Prof.Dr. Murat TEZER

This study was administered to classroom teachers working in North
Cyprus state schools where the use of drama activities have been stated and
different variables towards including the drama method in their classroom
such as how many years they have worked, gender, and the study groups
they work with have been analyzed. Also, it has aimed to obtain teacher
opinions in drama activities contributions to basic skills of mathematics. On
the contrary of this study, a questionnaire developed by Taş (2008) was
administerd. The questionnaire was administered in 2009-201O academic year
in 30 primary schools joint to the Ministry of Education and Culture (MEC) to
397 teachers in North Cyprus.
In this study, stratified random sampling method were used in 2009201 O academic year from 397 classroom teachers from 30 primary schools
joint to the primary teaching departments.
.
Looking at the findings of this study, only 39.3% of teachers implement
the drama method in their teaching and 60.7% do not implement the drama
method in their teaching. According to the results of the study, as teachers
years of teaching increases the percentage of the drama method usage
decreases. As the age group incraeses of the study group teachers teach, the
usage of drama method decreases. The study has reached to the result that
with mathematics teaching, teachers agree on they are able to contribute to
the drama method with the developemnt of the 4 basic skills. Teachers have
stated that in-service training courses are important. They also explained that
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drama teaching education is more important at university. For this reason,
most of the teachers agree to the idea that drama lessons should be placed in
all faculties of education.
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BÖLÜM I
1. GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları yer
almış, ayrıca tanımlara yer verilmiştir.

1.1 Problem

Günümüzde

gelişen

teknoloji

ile

çocuklardan

beklentiler

de

farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmalar bütün eğitimciler tarafından bilinmektedir.
Artık eğitimcilerin amacı verilen bilgileri doğrudan, pasif bir şekilde alan,
hiçbirşeyi sorgulamadan olduğu gibi kabul eden, soru sormayan, akıI
yürütemeyen çocuklar yetiştirmek değil, aktif, sosyal, sorgulayan, uyanık,
araştıcı, meraklı, soru sormaktan korkmayan öğrenciler yetiştirmektir.
insanoğlunun doğuştan getirdiği içgüdüsel davranışlar yok denecek
kadar azdır ve bu davranışlar çevreye uyum sağlamada yetersizdir. Bu
nedenle insanlar hayatları boyunca birtakım bilgileri öğrenmek zorunda
kalmaktadır (Selçuk, 2000).
Öğrenmenin günümüze kadar birçok tanımı yapılmıştır.

"Eğitim

bireylere bilgi, beceri kazandırmanın ötesinde toplumun yaşamasını ve
kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmede mevcut
değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak
sorumluluğu taşır, bu değerleri öğrencilerin davranışlarını ve dilek düzeylerini
yine eğitim yoluyla etkilerler... " (Varış, 1985)
Bacanlı (2004), öğrenmeyi şöyle tanımlamaktadır: "Öğrenme, tekrar
ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça
kalıcı/sürekli değişikliklerdir."
Bireyin yaşadığı ortamda normal gelişimini sağlaması ve ilerleyebilmesi
onun psikolojik, sosyal ve bedensel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır.
Bireylerin her geçen gün artan bu ihtiyaçlarının temelinde eğitim yatmaktadır.
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Çağın gerektirdiği bilgi ve becerinin bireylere kazandırılması sorumluluğu
eğtimindir.
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı
gelişmeler toplumların gelecekle ilgili tasarımlarında da değişimlere neden
olmaktadır. Özellikle matematiksel bilgi ve becerilere dayanan mühendislik ve
bilgisayar teknolojisi gibi alanlarda yaşanan gelişmeler gelecekte pek çok
mesleğin sağlam bir matematik temelini gerektireceğini göstermektedir. Bu
nedenle günümüzde toplumlar çağın gerektirdiği bireyleri yetiştirmek için
ilköğretimden

itibaren

çocukların

matematik

bilgi

ve

becerilerinin

geliştirilmesini amaçlamaktadırlar.
Dünyadaki hemen hemen bütün ilköğretim programlarında zamanın
yarısından

fazlası

öğrencilere

dil

ve

matematikle

ilgili

becerilerin

geliştirilmesine ayrılmaktadır. Çünkü bu iki beceri ilköğretimdeki formal
eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bunun sebebi de dil ve matematik ile ilgili
temel becerilerin temel öğrenme ihtiyaçları arasında olmasıdır (Baykul,
2003).
Eğitim

programı

hedef,

içerik,

öğrenme-öğretme

süreci

ve

değerlendirme olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Öğrenme-öğretme
süreci çok önemlidir. Çünkü öğrenmenin gerçekleşmesi bu sürece bağlıdır.
Öğretmeyi, "öğrenmeyi sağlama faaliyeti" olarak tanımlarken, tüm
öğretme faaliyetlerinin önceden belirlenmesi, hedefler doğrultusunda planlı
ve kontrollü olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi işini öğretim olarak
tanımlamıştır. Öğrenciyi hedefe ulaştırmak için izlenen yolu ise öğretim
yöntemi olarak açıklamaktadır (Fidan, 1996).
Yeni gelişmelerle birlikte eğitime bakış açımız değişmiş, insanın
öğrenme şekil

ve

yöntemlerinin öğrenmedeki

önemi fark

edilmiştir.

Günümüzde birçok öğretmen merkezli, öğrencilerin pasif olduğu yöntemler
olan geleneksel yöntemlerden, öğrencilerin aktif olduğu, aktif öğrenmenin
gerçekleşebileceği yöntemlere geçiş söz konusudur. Açıkgöz (2003)'e göre
aktif öğrenme; "Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı,
öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve
özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle
öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir
öğrenme sürecidir."
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İlköğretim çağındaki çocuklar, hem fiziksel hem de zihinsel yönden
çok hızlı gelişmektedirler ve özellikle zihinsel gelişim açısından, soyut nesne
ve kavramları anlamakta zorlandıkları, somut düşündükleri bir dönemdedirler.
Matematik, soyut bir derstir ve soyut konuların anlaşılması da genel olarak
zordur (Baykul, 2005).
İlköğretim dönemi, insanların hayatlarında önemli temellerin atıldığı,
temel bilgi ve becerilerin edinildiği bir dönemdir (Demir, 2004). Bu dönemde
edinilen bilgi, beceri ve tutumlar insanlara yaşamları boyunca eşlik eder
(Fidan ve Baykul, 1994). Yine bu dönemde verilen matematik dersi öğrenci
için matematiğin temelini oluşturduğundan büyük önem taşır. Bireyi doğruya,
bilgiye götüren düşünme yöntemi olarak tanımlanan matematik (Yıldırım,
2004); bilimde olduğu kadar günlük yaşamdaki her türlü problemin
çözümünde kullanılan önemli araçlardan biridir (Baykul, 2005). Öğrenciler
tarafından genellikle "can sıkıcı", "zor", "eğlencesiz" bir ders şeklinde görülen
matematik, öğretmenler tarafından da genellikle "öğretimi zor", "öğrenci
ilgisinin düşük olduğu" bir ders olarak görülmektedir (Çakmak, 2000).
Matematik, insanlar tarafından iyi bir yaşamın ve iyi bir
kariyerin kapı açıcısı olarak görülmektedir (Stafslien, 2001). Aynı
zamanda matematik, yaşamın ve dünyanın anlaşılması ve
bunlar hakkında fikirler üretilebilmesi için yardımcı bir eleman
olarak da görülmektedir (Ernest, 1991). Bu nedenle, günümüzde
eğitimle ilgili yapılan reform çalışmalarının en önemli amacı,
öğrencilerin

matematiği

anlayarak

öğrenmelerine

yardımcı

olabilecek bir sistemin oluşturulmasını sağlamaktır (Franke ve
Kazemi, 2001).

Eğitim bilginin zihinlere y(!klenildiği bir süreç olmaktan çıkarak, hayatta
nasıl kullanılması gerektiğinin öğretildigi bir sürece dönüşmektedir (Uzunoğlu,
1997). Sonuçta öğretmen vurgulu öğretme kavramı yerini, öğrenci vurgulu
öğrenme kavramına bırakmaktadır. Dewey (1996), öğrenme sürecinde
öğrencinin merkeze alınmasını, bütün yönleriyle geliştirilmesini ve sürece
aktif bir şekilde katılması gerektiğini vurgulamıştır.
Matematik öğretmenleri önümüzden birer birer gelip geçtiler.
Hiç coşku uyandırmadan, kendileri de coşku duymadan,
birbirleriyle domino taşları gibi bir benzerlik içinde. Okullarda
daha

çok

matematiksel

sembollerle

yapılan

işlemlerin
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tekrarlarını

içeren artarda

dersler

veriliyor.

Gerçek dünyayla

bağlantısı kurulmuyor ve çok sıkıcı geliyor. Matematik, bir vasıta
olarak bizi istediğimiz hiçbir yere götürmedi (King, 2003).

Matematik derslerinin geleneksel yöntemle işlenmesi, öğretme-öğrenme
süreci içerisinde birçok olumsuz duruma yol açmaktadır. Öğrenciler derste
sıkılmakta, derse karşı olumsuz bir tutum sergilemekte ve öğrendikleri bilgi
ve beceriler ile gerçek hayat arasında somut bir ilişki kurup onları
yaşamlarında etkin biçimde kullanamamaktadırlar.
Matematik öğretimi sırasında matematiksel kavramlar, içerikten ve
somut deneyimlerden yoksun bir şekilde ele alınmaktadır. Bu durum,
çocukların matematiksel kavramların ne anlama geldiğini bilmeden ve
kavramlar arası ilişkileri kuramadan ezberlemesine yol açmaktadır (Olkun ve
Toluk, 2003). Ayrıca, ilköğretim dönemindeki çocuklar, yaratılış olarak teori
ve kavramlara ilgi duymadıkları için bir dersi anlayamadıkları zaman o derse
karşı kolaylıkla olumsuz tutum geliştirebilmektedirler. Bu durum çocukların o
dersi sevmelerini engelleyerek, sonraki dönemlerde de o dersten başarısız
olmalarına neden olabilmektedir. Gerçek yaşamdan uzak ve soyut bilgilerle
verilen matematik eğitimi, işte bu nedenlerden dolayı öğrenciler için zor,
anlaşılmaz, sıkıcı, çoğunlukla korkulan ve sevilmeyen bir ders haline
gelmiştir.
Matematik dersinin pek çok öğrencinin korkulu rüyası haline gelmesinin
(Sertöz, 1998) diğer bir nedeni ise bu dersin öğretiminde başvurulan
yöntemlerdir (Dursun ve Peker, 2003). Etkili olmayan öğretim yöntemlerinin
kullanılması, matematik dersine karşı olumsuz tutum geliştirilmesine neden
olabilmektedir. İlköğretim okullarında yapılan gözlemlerde Matematik dersi
işlenirken, genellikle anlatım ve soru-cevap yöntemlerinin kullanıldığı,
öğrencilerin

zihinsel

yeteneklerinden

çok,

işlem yapma

becerilerinin

geliştirildiği görülmektedir (Baykul, 1987, Akt: Peker, Mirasyedioğlu ve Yalın,
2003). Bu konuda yapılan başka bir çalışmada ise, sınıf öğretmenlerinin
anlatılacak konuyu günlük olaylarla yeterince ilişkilendirmedikleri, bunun da
bilgilerin daha iyi ve kalıcı olarak öğrenilmesini engellediği sonucuna
varılmıştır (Kızıloğlu ve Konyalıoğlu, 2002). Aydın ve arkadaşları (2000) da
yaptıkları bir araştırmada; ilköğretim matematik öğretmenlerinin konuları
yeterince somutlaştırmadıkları ve öğrencilerin derste aktif olmadıkları

:')

sonucuna

varmışlar, öğrencilerin

ezberden

uzak tutulması

ve

grup

çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Akt: Dursun ve
Peker, 2003).
Hızla değişen ve hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde rekabetin
sertleştiği dünyamızda ayakta kalabilmenin, insan belleğine daha çok ezbere
dayanan bilgi depolanması değil, sözü edilen niteliklere bağlı olduğu açıktır.
Bu niteliklerin çocuk ve gençlere kazandırılması içinse, anlatmak, dikte etmek
gibi geleneksel eğitim yöntemlerinden çok "sosyal ve fiziksel doğal çevrede
yaşayarak eğitim" tekniklerinden yararlanılır. Bu tekniklerden biri, yaratıcı
drama tekniğidir (Önder, 2002a).
Öğrenmede genel ilke, çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini
sağlayacak ortamlar oluşturmak ve mümkün olduğunca çok duyu organını
öğrenme sürecinde aktif kılmaktır. Çocuklar eğlenerek ve oynayarak daha
kalıcı ve etkili şekilde öğrenirler (Akman, 2002). Çocuk için temel olan şey
öğrenmeden zevk almak olduğuna göre, matematik onun için başlangıçta bir
oyun olmalıdır. Bunu en etkili şekilde sağlamanın yolu ise, matematik
öğretiminde oyunlara ve sanatsal faaliyetlere gereğince yer vermektir (Tuğrul
ve Kavici, 2002). Bu açıdan bakıldığında çocuğun ilgisini çekecek ve
matematiği ona sevdirebilecek en etkili yollardan biri de dramadır.
Hem bir yöntem, hem bir disiplin, hem de sanat eğitimi aracı olan
yaratıcı drama matematik öğretiminde kullanılabilirse tam olarak oyun çağını
atlatamamış ilköğretim seviyesindeki çocukların hem yaratıcılığını geliştirmiş
hem de onları eğlendirerek, matematiği öğretmiş, böylece matematiğinde
yüzünü güldürmüş oluruz (Özsoy, Güneş ve Yüksel, 2002). Aynı zamanda
çocuklar, çevrelerinde gözledikleri ya da başlarından geçen olayları hayal
gücüyle dramatik oyun içinde yeniden yaşayarak problemlere çözüm bulurlar.
(Mangır, 1997; Terzi, 2003).
Drama yöntemi bu süreçte uygun bir seçenek olarak görülebilir. Drama
yöntemi ile öğrenci; öğrenme sürecinde etkin durumdadır, kendi yaptığı ile
öğrenirken, duyu organlarını harekete geçirmekte olay ya da durumları
yaşamaktadır (Üstündağ, 2000).
Günümüzde tüm dünyada kabul gören ve uygulanan drama yöntemi,
eğitimin her alanında kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Tüm
eğitim kademelerinde ve her yaştan insana uygulanabilecek olan eğitimde
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drama çalışmaları, eğitimin sıkıcı kalıplarını kırarak çağdaş eğitim sistemiyle
birleştirilebilir ve mutlu, kendinden hoşnut öğretmen ve öğrenciler yaratabilir
(Okvuran, 1993).

1.2 Amaç

Birçok araştırmacı ve eğitimci, yaratıcı dramanın eğitim sisteminde
oluşturacağı gelişmelerin ve eğitim programlarına sağlayacağı katkıların,
eğitimin her alanda ve basamağında yararlanılabileceği üzerinde önemle
durmaktadır. Ülkemizde bu konudaki mevcut durumu belirlemek amacıyla bu
çalışma yapılmıştır. Bu araştırma ile; Kuzey Kıbrıs'ta devlet okullarında görev
yapan sınıf öğretmenlerinin, drama etkinliğini kullanma durumlarını çeşitli
değişkenler açısından belirlemek ve matematik dört temel becerilerine
(problem çözme, iletişim, ilişkilendirme ve akıl yürütme) katkısına ilişkin
öğretmen görüşlerini saptamak amaçlanmıştır.
Bu araştırma; Kuzey Kıbrıs'ta devlet okullarında görev yapan sınıf
öğretmenlerin,

drama

etkinliğini

kullanma

durumlarını

belirlemek,

öğretmenlerin cinsiyet, hizmet süreleri ve çalıştıkları yaş grubu değişkenleri
ile öğretmenlerin derslerinde drama etkinliğine yer verme durumu arasında
bir ilişkinin olup olmadığını saptamak ve öğretmenlerin drama dersinin
programına ve

drama yönteminin matematik temel becerilerine katkısına

ilişkin görüşlerini saptamak amacı ile planlanmıştır.

Bu genel amaca ulaşabilmek için belirlenen alt amaçlar ise şunlardır:

1. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer veriyorlar mı?
2. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme durumları
cinsiyet değişkeni açısından farklılık gösteriyor mu?
3. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme durumları hizmet
süreleri değişkeni açısından farklılık gösteriyor mu?
4. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme durumları
çalıştıkları yaş grubu değişkeni açısından farklılık gösteriyor mu?
5. Drama dersini verecek öğretmen nerede yetiştirilmelidir?

7

6. İlköğretim

sınıf

öğretmenlerinin

Matematik

dersinde

"Drama

Tekniğinin" kullanılmasının öğrencilerin problem çözme becerisine
katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?
7. İlköğretim

sınıf

öğretmenlerinin

Matematik

dersinde

"Drama

Tekniğinin" kullanılmasının öğrencilerin iletişim becerisine katkısına
ilişkin görüşleri nelerdir?
8. İlköğretim

sınıf

Tekniğinin"

öğretmenlerinin

kullanılmasının

Matematik

öğrencilerin

dersinde

ilişkilendirme

"Drama
becerisine

katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?
9. İlköğretim

sınıf

Tekniğinin"

öğretmenlerinin

Matematik

dersinde

"Drama

kullanılmasının öğrencilerin akıl yürütme becerisine

katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?

1.3 Önem
Eğitimde öğrencinin bilgiyi kendi yaşantıları yoluyla yapılandırması
önem kazanmaktadır. Bundan dolayı oluşturulan yeni programların başarısı
için öğrenci katılımına önem veren aktif öğretim yöntemleri önemli bir yer
tutmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan yaratıcı drama; gerek öğrenci
katılımına önem vermesi, gerekse öğrencilerin kendi yaşantıları ve bilgi
örüntülerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ortaya koyarak yeni bilgiler
üretmelerine olanak tanıması nedeniyle etkili bir yöntemdir.
Matematik,

bugünün

öğrencilerine

yarının

başarılı

bireyleri

olabilmeleri için, sorun çözme ve karar verme becerisini kazandırmayı
amaçlar. Böylece birey, gelecekte karşılaşacağı daha karmaşık yapıdaki
toplumsal sorunları çözücü bilgi ve becerileri kazanır. Bu sebeple matematik
öğretiminde toplumsal gelişimlere bağlı olarak yenilikler takip edilmeleridir.
Bunun için de öğretim sırasında geleneksel yöntemler yerine çağdaş
yöntemler kullanılmalıdır.
Günümüz

eğitim-öğretiminde

daha

çok

geleneksel

yöntemler

kullanılmakta, bu yöntemler ise beş duyumuzdan sadece görme ve işitmeye
dayalı oluşuyla yetersiz kalmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan
drama yöntemi ülkemizde yeterince tanınmamakta ve kullanılmamaktadır.
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Dolayısıyla drama eğitimde bir yöntem olarak kullanıldığında ne gibi
sonuçların ortaya çıkacağı halen farklı sınıf ve branşlarda araştırılmaya
devam edilmekte ve araştırılmaya değer görülmektedir.
İlköğretim matematik öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken
önemli noktalar vardır. Bunların başında öğrencilere matematik dersini
sevdirmek matematik dersini zevkli ve anlaşılır hale getirmek, matematiğin
günlük hayatla ilişkisini kurmak gelir. insanlar sevmedikleri ve yapamadıkları
işlerden uzaklaşırlar. Öğrenciler de matematik dersini yapamadığı takdirde
hem dersi sevmez hem de başarılı olamaz. Bu noktada öğretmene önemli
sorumluluklar düşmektedir. Öğretmen öğrencilerin aktif olarak öğrenme
sürecine

katıldığı,

öğrencilerin

matematiğe

karşı

olumlu

tutum

geliştirebileceği, soyut kavram ve işlemlerin somutlaştırıldığı bir öğretim
yöntemi seçmeli ve bu yöntemi doğru bir şekilde uygulamalıdır. Son yıllarda
bu sebeple matematik derslerinde oyunlardan ve drama yönteminde
yararlanma eğilimi artmıştır.
Çağdaş bir yöntem olan drama ile öğrencilere duygularını, hayal
güçlerini ve bedenlerini de işin içine katan yaşayarak öğrenme ortamları
sağlanmaktadır. Özellikle zihinsel gelişim düzeyi yönüyle ilköğretim birinci
kademe öğrencileri somut düşünme özelliklerinin ön planda olduğu, soyut
nesne ve kavramları anlamakta zorlandıkları bir dönemdedirler. Öğrencilerin
matematikle ilgili kavramları, işlemleri anlamalarına, kavramlar ve işlemler
arasındaki bağları kurmalarına yardımcı olmak amacımız olmalıdır. Bu
yönüyle matematik dersleri drama yöntemiyle yapıldığında öğrencilerin çeşitli
durumları, olay ve kavramları yaşayarak özümseyip kendi yaşamlarından da
yararlanarak yaratıcılıklarını da ortaya koyarak öğrenmeleri sağlanmış olur.
Drama, birçok ülkede tanınmakta, önemi bilinmekte ve

eğitim

sistemlerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise dramanın kullanımı oldukça
yeni bir gelişmedir. Eğitimde drama yeterince tanınmayan ve kullanılmayan
bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta, bu yöntemin kullanılmadığı hala birçok
ders ve konu bulunmaktadır. Drama yöntemi matematik derslerinde
kullanıldığında eğitim öğretimin daha verimli olacağı düşünülmektedir. Ancak
ülkemizde matematik alanında dramanın yöntem olarak kullanılması,
öğretmenlerin drama yöntemine derslerinde yer verme durumları ve drama
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yöntemi ile matematik dört temel becerisine katkısına ilişkin öğretmen
görüşlerinedair herhangibir çalışmanınolmadığıdikkati çekmektedir.
Bu

yöntemden

beklenen

yararın

sağlanması önemli

ölçüde

öğretmenlerin yaklaşımlarına ve davranışlarına bağlıdır. Bunun için bir çok
alanda önemli gelişmeleredestek sağlayandrama etkinlikleriniyönlendirecek
olan öğretmenlerin eğitilmesi gerekmektedir. Türkiye'de MEB, 1998-1999
öğretim yılından itibaren, Eğitim Fakültelerininprogramlarıyenilenirken, sınıf
öğretmenliği programına "İlköğretimde Drama" adı

altında

dersler

konulmuştur. Ülkemizde ise öğretmen yetiştiren en öneli kurum olan ve
devlet ilkokullarımızda görev yapan sınıf öğretmenlerimizin büyük bir
çoğunluğunun mezun oldukları Atatürk Öğretmen Akademisinin, sınıf
öğretmenliğiprogramınadram dersi, 2006 yılından itibaren "EğitimdeDrama"
adı altında konulmuştur. Ancak bu dönemden önce mezun olan sınıf
öğretmenleri, drama konusunda yetersiz bilgi ve becerilere sahip olabilirler.
İlköğretimde drama yöntemine öğretmenlerimizin desrlerinde yer verme
durumlarını belirlemek ve bu yöntemin matematik dört temel becerisine
katkısına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek başlı başına araştırma
konusudur. Yaratıcı drama yöntemine ilişkin tüm konuları belirleyerek, Milli
Eğitim ve Spor Bakanlığı'naışık tutulmayaçalışılmıştır.
Araştırma, bu konuda yapılan çalışmalara kaynak oluşturması, yeni
araştırmalara olanak sağlaması ve ülkemizde de drama yöntemi üzerinde
düşünmeyeyol açmasıbakımındanönem arz etmektedir.

1.4 Varsayımlar

Bu araştırmada katılan öğretmenlerin görüşlerini içtenlikle bildirdikleri
varsayılmıştır.

1.5 Sınırlılıklar

Bu araştırma aşağıda belirtilen sınırlılıklar içerisinde yürütülecektir.
Araştırma;
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1. Araştırma ilköğretim düzeyinde matematik öğretimi ile,

2. Bu araştırma 2009- 201 O eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs'ta
ilköğretim Dairesine bağlı devlet ilkokulları ve bu kurumlarda görev
yapan öğretmenlerle,
3. İlkögretim Okulları sınıf öğretmenlerinin bilgi toplama aracına verdiği
cevaplarla,
4. Araştırma bilgi toplama aracındaki sorularla sınırlandırılmıştır.

1.6Tanımlar

Drama: Drama; öğrenmek, sahneye çıkmadan ve oyunda rol yapmadan
yaşam deneyimini genişletmek demektir. (Karadağ ve Çalışkan, 2005).
Temel Beceriler: İlköğretim matematik programında yer alan temel
beceriler; problem çözme, iletişim, akıl yürütme ve ilişkilendirmedir.
Sınıf Öğretmeni: İlkögretim Okulları 1- 5. sınıflarda ve okulöncesi eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenlerdir.
Yaratıcılık: Daha önce kurulmamış yeni ilişkiler kurarak yeni fikir ve
ürünler ortaya koyabilme yetisi.
Doğaçlama: Hazırlık yapılmaksızın bir durumun birey veya grup
tarafından o anda yaratılmasıdır.
Lider: Drama çalışmaları sırasında grubu yönlendiren öğretmendir.

Etkinlik: Derslerde drama yöntemiyle ilgili olarak yapılan aktiviteler.
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1. 7 Kısaltmalar
MEG ve SB: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
f: Frekans
X: Ortalama
p: Anlamlılık Derecesi
%: yüzde

SS: Standart Sapma

\.1.

BÖLÜM II

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Problem durumunda ele alınan konular ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır.

2.1

Matematik ve Etkili Matematik Öğretimi

Matematik, her insanda doğuştan var olanan düşünme yollarını
geliştirir. Matematiği kavrayan insan, muhakeme yeteneği geliştiği için diğer
konuları daha iyi kavrar. Matematik insana her konuda doğruyu bulma ve
daima araştırma arzusu kazandırır. Matematik gerek insan zihninin
gelişmesinde, gerek tekniğin bütün dallarının ilerlemesinde önemli ve
vazgeçilmez bir rol oynar (İşleyen, 2001).
Matematik yaşamın bir parçasıdır. Yaşanılan dünyayı anlamada ve
çevreyi geliştirmede başvurulan iyi bir yardımcıdır (Baykul, 2005). Alışverişte
bir şey satın alınacağı zaman, yemek yapılırken kullanılacak malzemenin
ölçüsü ayarlanırken ya da bir bina inşa edilirken, matematik sık sık kullanılan
bir bilgiler bütünüdür. Öyleyse matematik sadece sayılardan ibaret bir ders
değil; ilişkileri görmeyi, sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeyi, okuma ve yazmayı,
tabloları, resimleri, grafikleri yorumlayıp kullanabilmeyi içerir (Alparslan,
2006).
Matematik derslerinde hedeflenen başarıya ulaşmak için, etkin bir sınıf
ortamı gereklidir. Seçilen eğitim modelinin popüler olup olmaması önemli
değildir. Amaç ve yöntemler üzerinde tartışmak gerekir. Böylece yeniden
yapılandıracağımız matematik dersleri keşfetmeyi, sorgulamayı, genellemeyi
öğrendiğimiz, öğrencilerin problem çözmeyi öğreneceği ortamlar olmalıdır
(Ufuktepe, 1999).
Etkili matematik öğretiminin amacı, öğrencilere matematikle ilgili bilgi
ve becerileri gerekli durumlarda kullanabilecekleri ve gerektiğinde de yeni
durumlara uyarlayabilecekleri anlamda aktarmak, matematiksel düşünce ve
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Olgunlaşma: Olgunlaşma fiziksel büyüme ile ilişkilidir. Genetiksel geçişle
olabilenler de vardır. insan zekası, dil öğrenme yeteneği gibi olgunlaşmanın
sonucudur. Olgunlaşma, en iyi bebeklerde ve küçük çocuklarda, hızla
büyüdükleri için belirgin farkedilir. Cinsel ilgi, sadece ergenlik ile ortaya
çıkmaz, sosyal yaşantılara da bağlıdır.

Dengeleme: Dengeleme, bireyin entelektüel istikrarını sürdürebilmek adına,
özümseme ve uyum sağlama arasındaki dengeyi sağlamak için takip ettiği
düzenleme sürecidir.
Bilişsel gelişim için kişi, var olan zihinsel işlemlerinin yeterli olmadığı
bir bilişsel mücadeleyle (challenge) karşı karşıya gelmelidir. Bu mücadeleye
giren kişi yeni bir bilgiyle karşılaşacak ve bilişsel açıdan gelişmiş olacaktır.

2.1.1.1.2 Piaget'nin Bilişsel Gelişim Dönemleri

Piaget'e göre çocuk pasif bir alıcı olmayıp bilgiyi kazanmada aktif bir
role sahiptir. Ayrıca değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları
birbirinden farklıdır. Piaget bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin
dünyayı anlamasını sağlayan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır. Piaget,
bilişsel gelişimi biyolojik ilişkilerle açıklamaktadır. Piaget'e göre gelişim,
kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonucudur ve bir çocuğun olayları yada
durumları açıklama biçimi, içinde bulunduğu bilişsel gelişim dönemine bağlı
olarak değişiklik gösterir. Piaget bilişsel gelişimi dört temel evreye
ayırmaktadır. Ona göre tüm çocukların bu gelişim aşamalarını sırasıyla
geçirmesi gerekir. Bir gelişim dönemini atlayarak diğerine geçemez. Ancak
çocukların gelişim dönemlerine girme ve tamamlama yaşları birbirinden
farklılık gösterir (Senemoğlu, 2001).
Piaget'e göre bilişsel gelişimde dört dönem bulunmaktadır.

Bu

dönemlere birbiri içine geçmiş aşamalardan oluşur. Basitten karmaşığa doğru
tersine çevrilmiş hiyerarşik bir yapı oluşturmuşlardır. Her bir dönemin özelliği
kendisinden

sonra

gelen

diğer

dönemlerde

de

devam

etmektedir.

Öğretmenler öğrencilerin okul yılları boyunca gösterdikleri (gelişimi) bilişsel
değişimi bu dönemlerde izleyebilirler. Bu dönemlerin, birinden diğerine
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süreçleri

anlamalarını

sağlamaktır.

Etkili

matematik

öğretiminde

öğretmenlerin uygun öğretim yöntemi seçimi, materyal geliştirme ve
kullanımı, öğretmenin pedagoji bilgisi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor gelişimi vb. değişkenler oldukça önemlidir. Ayrıca etkili matematik
öğretiminde farklı yöntemler kullanarak, öğrenciyi aktif kılmak da son derece
önemlidir (Çakmak, 2004).
Dünyada hemen hemen bütün ilkokul programlarında zamanın
yarısından

fazlası

öğrencilere

dil

ve

matematikle

ilgili

becerilerin

geliştirilmesine ayrılmaktadır. Çünkü dil ve matematikle ilgili temel beceriler
temel öğrenme ihtiyaçları arasındadır (Karadağ ve Çalışkan, 2005).
Çakmak'a (2000) göre matematik, ilköğretim programlarında çekirdek
derslerden biridir. Çocuk hayatının her aşamasında matematikle iç içe yaşar.
Çocuğun oynadığı oyunlar içerisinde bile matematiksel düşünme vardır.
Doğru ve tutarlı düşünmenin dili olarak matematik, çocuğun yaşamı boyunca
sıklıkla başvuracağı ve kullanacağı bilgileri sağlayan temel derstir.
Çocuklar

için

iyi

bir

matematik

programı

onları

okula

girişte

beraberlerinde getirdikleri matematiksel bilgilere dayalı olarak geliştirilir.
Öğrencilerin matematiksel bilgilerini, becerilerini, tutumlarını, inançlarını vb.
özellikleri içeren hazır bulunuşluk düzeyleri anne babalarından aldıkları
eğitime, anne babanın çocuklarının eğitimine ayırdıkları zamana, okul öncesi
eğitim durumuna, oyun materyallerine, arkadaş ilişkilerine, televizyona vb.
faktörlere bağlıdır. İlköğretime gelen öğrencilere verilecek matematik öğretimi
ve öğretmen için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri önem verilmesi
gereken bir konudur (Arsal, 2002). Matematik öğretim programlarının
geliştirilmesinde önemli bir diğer konu ise programların öğrenme - öğretme
sürecinin iyi yapılandırılmasıdır. Bunun içinde öğrenme - öğretme sürecinin
dayandığı kuramsal temeller belirlenerek, süreç bu temeller çerçevesinde
geliştirilmelidir.
Matematik programlarının öğrenme - öğretme süreci ile ilgili kuramsal
temeller incelendiğinde Piaget, Bruner, Lev Vygotsky, yapılandırmacı
kuramcılar, Glaser öğrenme-öğretme gibi kuramlar karşımıza çıkar.
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2.1.1 Matematik Öğretimi ve Öğrenme Kuramları

2.1.1.1 Piaget Ve Bilişsel Gelişim Teorisi (Senemoğlu, 2001)

2.1.1.1.1 İnsanların Dünyaya Geliş Yetenekleri

insan dünyaya şu yeteneklerle gelir:
1. Şemalar oluşturma
2. Özümseme

3. Uyum sağlama
4. Organize etme
5. Uzlaşma

1. Şema Oluşturma:

Bebek dünyayı anlama ve keşfetme sürecinde şu

soruları test ediyor olabilir mi?
• Oyuncak ayının kulağını emmek nasıl bir duygu?
• Tabağımı masanın kenarından itersem ne olur?
• Acaba şu nesnenin tadı hoşuma gidecek mi?
Bu küçük deneylerin sonuçları, çocuğun fiziksel ve sosyal
dünyaların nasıl işlediğine dair kuramlar oluşturmaya yöneltir. Piaget, bunlara
Şemalar, ya da tekil olarak Şema diyordu.

2. Özümseme: Yeni bir nesneyle karşılaşan çocuk, onu bir önceki şemaya

dayanarak anlamaya çatışır. Piaget buna Özümseme süreci diyordu.
3. Uyum Sağlama: Eski şema yeni olayı anlamaya yetmezse, çocuk şemayı

değiştirir ve dünyaya ilişkin kuramını geliştirir. Piaget, şemayı bu şekilde
değiştirme sürecine Uyum Sağlama diyordu.
4. Organize Etme Ve Uzlaşma: Piaget'e göre, çocuk için yeni olan herşey

bilişsel dengeyi bozar, özümseme ve uyum süreçleri ile bu denge yeniden

15

kurulur. Böylece, keşfetme ve anlama sürecine bağlı olarak davranışlar
yeniden organize edilir.

•

Böylece yaşamak için dünyayı tanımak, anlamak çabası; yeni şemalar
oluşturarak, özümseme ve uyum sağlayarak, öğrenilenleri organize
ederek sürer.

•

Bu süreç içinde birey bilişsel dengeleri korumaya, yeniden kurarak
sürdürmeye çalışır. Bu ise çevreyle, dünyayla, yaşamla Uzlaşma
oluşumudur.

ŞEMA

ÖZÜMLEME

UYMA

Bebek çıngırağı tutuyor

Aynı işlemi oyuncak

Eyvah!.. Yumurta bu

ve sallıyor.

küpe uyguluyor.

şemaya uymadı.

•!• 1964 yılında Piaget, bilişsel gelişimin, bebeğin doğumundan itibaren
deneyimler
kazanarak ve olgunlaşma sürecine bağlı olarak 4 temel faktörle
gerçekleştiğini ortaya koymuştur:
-

Deneyim

-

Sosyal Geçiş

-

Olgunlaşma

-

Dengeleme

Deneyim: Geçmişteki somut tecrübeler, ve bu tecrübeleri hatırlayabilme
kabiliyeti daha çok gelişebilmek için önemlidir. İki tür tecrübe:
-

Fiziksel tecrübe (doğrudan nesnelerden)

-

Mantıksal-matematiksel

tecrübe

(nesneleri

etkileyen

hareketlerden)
Sosyal Geçiş/İletişim: Arkadaşlar, anne-baba ile çocuk arasında bir bilgi
paylaşımı (kültür) sözkonusudur. Kişi, bilgiyi sözlü ve yazılı dil kullanarak
aktarabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
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aniden değil derece derece geçerler. Dönemden döneme geçiş süresi
çocuktan çocuğa değişebilir.
Aşağıdaki tabloda Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri genel özellikleri ile
özetlenmiş ve daha sonra da her dönem ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Evreler

I

Ortalama Yaşlar

Temel Ozellikler
-Kendisini nesnelerden ayırt eder.
-Amaçlı

Duyusal-Hareket Dönemi"

I

(0-2yaş)

davranışlar

yapmaya

başlar.
-Nesne kalıcılığı kavramını edinir.
-Döngüsel tepkiler ortaya koyar.
-Taklit ve oyunlar yapar.
-Dili

kullanmayı,

nesneleri

imgelerle ve sözcüklerle belirtmeyi
öğrenir
-Nesneleri tek bir özelliğe göre
"İşlem Öncesi Dönem"

(2-?yaş)

sınıflar.

•

Sembolik işlem dönemi

(2-4yaş)

-Düşünceler ve konuşmalar ben

•

Sezgisel işlem dönemi

(4-7yaş)

merkezlidir.
-Konuşmalarda

animizim

ve

monolog tarz görülür.
-Sıralama ve sayı uygunluğunu
kavrayamaz.
-Nesne ve olaylara ilişkin mantıklı
olarak düşünebilir.
-Sayı(6yaş), kütle (?yaş) ve ağırlık
(9yaş)
"Somut İşlemsel Dönem"

(7-11yaş)

korunumu

kavramlarını

edinir.
-Nesneleri farklı özelliklerine göre
sınıflar ve onları bir özelliğe göre
sıraya koyabilir.
-Geriye

dönebilirlik

mezkeziyetsizlik gelişir.

ve
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II
J
l

-Soyut düşünme gelişir.
-Değişkenleri birleştirip ayırabilir.
·Soyut İşlemsel Dönem"

(11 yaş ve üstü)

-Varsayımsal, geleceğe yönelik ve
ideolojiksorunlarla ilgilenir.
-Ergenlik ben-merkezciliği görülür.

2.1.1.2 Bruner'in Bilişsel Gelişim Kuramı Ve Buluş Yoluyla Öğrenme

Bruner bilişsel kuramının esaslarını belirlerken Piaget'in kuramından
çok etkilenmiştir. Çocuğun çevresindeki dünyayı zihninde temsil etmesini üç
aşamaya ayırmaktadır.

Senemoğlu (2001) bu aşamaları şu şekilde

açıklamaktadır.

1. Eylemsel Dönem: Bu dönem 0-3 yaşları arasını kapsamaktadır.
Çocuk bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar, nesnelerle ilgili yaşantıyı
onlara

dokunarak, vurarak,

ısırarak, hareket ettirerek

kazanır.

Çocukların yaparak öğrenmesi söz konusudur. Sözcükleri de onlarla
ilişkili eylemlerle öğrenirler.
2. İmgesel Dönem: Bu dönemde bilgi imgelerle taşınmaktadır. Görsel
bellek gelişmiştir. Ancak çocuğun kararları dile değil, duyu organları ile
edindiği duyusal etkilere dayalıdır. Çocuklar algılarının tutsağıdır.
Herhangi bir nesneyi, olayı, durumu nasıl algılarlarsa zihinlerinde o
şekilde canlandırırlar. Mant~ksal işlemler yerine sezgisel sonuçlara
varırlar.
3. Sembolik Dönem: Bu dönemde çocuk mantıklı işlemleri kullanmaya
başlar. Etkinlik yada algının anlamını açıklayan sembolleri kullanır.
Çocuk dil, mantık, matematik, müzik gibi alanların sembollerini
kullanarak iletişim kurabilir. Bruner bilişsel gelişim kuramına dayalı
olarak buluş yolu ile öğrenme kuramını geliştirmiştir. Bruner buluşla
öğrenmenin zihinde tutmayı ve transferi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi
güdülediğini savunmuştur. Bruner'e göre öğretmenler öğrencilere,
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konunun yapısını kendi kendine keşfetmeye sevk edecek problem
durumları vermelidir. Bunun içinde sınıflarda öğrenme, tümevarımsal
düşünmeye

dayalı

olarak

gerçekleştirilmelidir.

Tümevarımsal

düşünme, ayrıntılar ve örneklerden genel ilkelere ulaşmak şeklinde
gerçekleşir. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen öğrencilere özel
örnekler sunar. Öğrenciler aralarındaki ilişkileri keşfederek konunun
yapısını buluncaya kadar bu örnekler üzerinde çalışırlar (Busbridge ve
Özçelik,1997).

Buluş yolu ile öğrenme matematik öğretimin de geniş bir uygulama
alanına sahiptir. Matematik dersinde yer alan bir çok kavram ve genellemeler
buluş yolu ile öğretilebilir. Bu öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin görevi
ise öğrencilerin bilgiye ulaşması için uygun öğrenme ortamlarını hazırlamak,
onlara rehberlik etmektir.
2.1.1.3 Glaser'in Temel Öğretme Modeli

Glaser'in 1962'de geliştirdiği ve 1976'da yeniden yorumladığı Temel
Öğretme Modeli'nde öğretme sürecinin dört ana öğeden ve bu öğelerin
birbirini izlemesinden meydana gelen ilişki düzeninden oluştuğunu ifade
etmektedir.
Modele göre öğretme; hedefin saptanması ve bunun davranış biçiminde
ifade edilmesiyle başlar. Hedefin belirlenmesinden sonra ikinci aşamada
öğrenme için gerekli giriş davranışlarının ortaya konması gerekir. Bu
modelde öğrencinin öğrenme süreci içine girebilmesi, o öğrenme türünün
zorunlu gördüğü önkoşul davranışlara sahip olması ile mümkündür. Giriş
davranışları yeni öğrenmelerin baslangıç noktasıdır. Modelin üçüncü öğesi,
öğretme yöntemlerinin seçimi ve öğretme ortamının düzenlenmesi ile ilgilidir.
Modeldeki dördüncü öğe ise öğretme süreci sonunda öğrenmenin ne derece
gerçekleştirildiğini, bir diğer ifade ile hedefe ne kadar ulaşıldığını anlamak için
yapılan değerlendirme işlemidir (Fidan,1985).
Matematik dersindeki her bir konunun bir birinin ön koşulu olduğundan
dolayı öğrencilerin giriş davranışlarının tespiti, öğrenciyi aktif kılacak

20

yöntemlerin seçilerek öğrenme ortamlarının buna göre düzenlenmesi
önemlidir.
2.1.1.4 Lev Vygotsky'nin Bilişsel Gelişim Kuramı

Vygotsky, çocuğun zihinsel gelişiminin Piaget'in öne sürdüğü gibi
çocuğun neredeyse kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç olmadığını,
başkalarına da bağlı olduğunu iddia etmiştir. Başkaları çocuğun zihinsel
gelişiminde yol gösterebilir, bir takım bilgiler vererek bunları öğretebilir.
Çocuk kendi başına çözdüğü problemlerde, başkalarının (yetişkinlerin)
verdiği bu yardımdan yararlanır.
Vygotsky'ye göre belli bir gelişim düzeyinde çocuğun kendi başına
başaramadığı,

ancak

bir

yetişkinin

yardımı

olursa

başarabileceği

davranışlarda vardır. Vygotsky kavramları kendiliğinden edinilen kavramlar
ve öğretilen kavramlar şeklinde ikiye ayırır. Kendiliğinden edinilen kavramlar
günlük hayatta kullanılan kavramlardır. Bu tür kavramlar tümdengelim yoluyla
edinilir. Öğretilen kavramlar ise tümevarım yoluyla edinilebilir. Sonuç olarak
Vygotsky'e göre çocuğun zihin gelişimi dış etkilere daha açıktır (Bacanlı,
2003).
Bilişsel gelişim başkaları tarafından düzenlenen davranışlardan, bireyin
kendi

kendine düzenlediği

davranışlara

doğru

bir

ilerleme gösterir.

Öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin asıl iş görüşü dışsal denetimi azaltıp
çocuğun içsel denetimini beslemek ve

kendi kendini düzenlemesini

desteklemektir. Bir çok öğretme durumunda yetişkinler çocukların düşünme
ve problem çözme etkinliklerini kontrol ederler. Ancak bu kontrol çocukların
öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlamalı, onları bağımsız düşünürler ve
problem çözücüler haline getirmelidir (Senemoğlu, 2001).
Matematik dersinin öğretiminde sosyal etkileşimi gerçekleştirmek için
öğrencilerin

öğrenme

çevrelerindeki

materyallerle

ve

arkadaşları

ile

etkileşime girmesini sağlanmalıdır. Bunun içinde öğretim etkinliklerinde
çocuğun çevresiyle ve arkadaşları ile etkileşimini artıracak öğrenme öğretme
yöntemlerine sıklıkla başvurulmalıdır.
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2.1.1.5 Gagne'ye Göre Öğrenme

Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme; çevreden gelen uyarıcıların
algılanması, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, bellekte saklanması, bilgilerin
yeniden kullanılmak üzere geri getirilmesi ve gözlenebilen davranışlara
dönüştürülmesi süreçlerini içermektedir. Bu işlem süreci içerisinde algılama,
hatırlama ve kodlama gibi zihinsel yapılar vardır.
Gagne bu öğrenme ürünlerini dikkate alarak öğretme sürecinde yer
alması gerekli muhtemel olayları şöyle sıralamaktadır.
•

Dikkati sağlama ve motivasyonunu harekete geçirme,

•

Öğrenciyi dersin ya da ünitenin sonunda ulaşılması istenen hedeften
haberdar etme,

•

Yeni öğrenmelerle ilgili olarak daha önce ögrenilmis bilgi ve becerilerin
hatırlanması,

•

Uyarıcı materyallerin sunulması,

•

Öğrenciye rehberlik etme,

•

Davranışı ortaya çıkarma,

•

Geri bildirim sağlama,

•

Öğrencileri değerlendirme,

•

Öğrenmelerin kalıcılığını ve geçisini sağlama (Fidan,1985).
Matematik dersindeki bir çok kavram ve beceri birbiri ile yakından

ilişkilidir. Öyle ki bir kavram veya beceri edilmeden diğerine geçiş mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle öğretmenler öğrenme etkinliklerini planlamada
birbirine dayalı olan kavram ve becerileri tespit ederek, hangi kavram ve
becerilerinin önce hangilerinin sonra geleceğini ile ilgili düzenli planlamalar
yapmalıdırlar. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için öğretimde aralıklı
tekrarlara yer verilmeli ve öğrenciler öğrendikleri bilgileri uygulamaları
konusunda cesaretlendirilmelidir.

2.1.1.6

Yapılandırmacı Öğrenme

Yapılandırmacı ya da bilgiyi yapılandırma, bilginin doğası ile ilğili bir
kavram olarak ortaya çıkmıştır. Yapılanmacı öğretimle ilğili bir kavram değil,
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bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kavramdır. Başlangıçta öğrenenlerin bilgiyi nasıl
öğrendiklerine ilişkin bir kuram olarak gelişmiş ve zaman içinde öğrenenlerin
bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin bir yaklaşım haline dönüşmüştür
(Demirel, 2002).
Reich (1996)'e göre yapılandırmacı öğrenme kuramında söz konusu
olan bizi çevreleyen dünyanın görüngülerini nasıl algıladığımız ve kendimiz
için nasıl yapılandırdığımızdır. Bilgilerin kazanılmasıyla ilgili yöntemsel temel
ilke olarak bilginin bünyesi "kendi kendine tecrübe kazanmak, sınamak,
deneye tabi tutmak, fikir ve materyal türlerinin kendi bünyelerine yönelmek ve
bireylerin ilgileri, motivasyonları, duygu durumları için konular oluşturmak"
anlamlarına gelmektedir (Akt: Ültanır, 2003).
Yapılandırmacı öğrenme yaklasıma göre bütün bilgiler birey tarafından
oluşturulur. Birey tarafından oluşturulan bilgi, kişinin öğrendiğinden ve
anladığından daha çoktur. Öğrenmede bireyin ön bilgilerinin yanı sıra kültürel
ve sosyal içerik de önemli rol oynar. Belli bir durumda doğru olarak kabul
edilen bilgi başka koşullar altında yanlış kabul edilebilir. Bilginin doğruluğu
kişiye, kültüre, duruma göre değişebileceği için, bilginin doğruluğundan çok
kullanılışlığı önemlidir (Erden ve Akman, 2002).
Yapılandırmacılık yaklaşımında öğrenen, öğretme-öğrenme sürecinde
etkin bir role sahiptir. Bu nedenle yapılandırmacı sınıf ortamı, bilğilerin
aktarıldığı bir yer değil; öğrencinin etkin katılımının sağlandığı, sorgulama ve
araştırmaların yapıldığı, problemlerin çözüldüğü bir yerdir. Sınıf içi etkinlikler,
öğrencilere zengin öğrenme yaşantıları geçirmelerine olanak sağlayacak
şekilde düzenlenmektedir (Demirel, 2002).
Cobb(1990)'a göre matematik öğretiminde bu yaklaşım genel olarak
diğer öğrenci yaklaşımlarla birlikte ele alınmasına rağmen iki açıdan
farklılaşır. İlki öğretimsel etkinliklerin öğrencilerin matematiksel yaşantıları ve
matematik bilgilerini oluşturdukları sürecin ayrıntılı analizine dayanmasıdır.
Böylece bu etkinlikler öğrencilerin matematiksel etkinlikleri yeniden organize
etmelerini ve zor kavramları anlamalarını sağlamak için tasarlanabilir. İkinci
olarak

araştırmacılar

eğitimsel

etkinlikleri

öncelikle

sınıf

oluşturmalıdır.

öğretmenlerinin

danışmanlığında

Sonuç

öğretmen

olarak

uygulamalarının gelişimine odaklanabilir (Akt: Arsal, 2002).

sınıf
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Yapılandırmacılık yaklaşımına dayanan bir matematik öğretiminde
öğrencilerin matematiksel kavram, ilke ve sembollerle ilgili bilgilere kendi
etkinlikleriile ulaşmalarıve kazandıklarıbilgileri kendilerinemal ederek farklı
durumlarda da kullanabilmeleri söz konusudur. Bunun sonucunda da
öğrenciler matematiksel kuralları ezberleme yerine kuralları keşfederek
değişik durumlarda uygulama ve karşılaştıkları problemleri çözebilme
becerisinikazanırlar.
Kısaca açıklanan bu kuramların tümünü incelediğimizde karşımıza
çıkan sonuç; matematik dersindeki hedef ve davranışlara ulaşmak için
öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin yaşantılarından seçilip

öğrenme

ortamlarında ilgi çekici zengin materyallere yer verilmesi ve öğrencilerin
derslere matematik yaparak aktif katılımının sağlayacak öğrenme-öğretme
yöntemlerininseçilmesiningerekliolmasıdır.
Matematiksel kavram ve becerilerin öğretiminde öğretmenin öğrenme
ortamında ise koşacağı öğretim yöntemleri büyük önem taşımaktadır.
Özellikle de matematik gibi öğrencilerin çoğunun olumsuz tutum geliştirdiği
bir dersin öğretiminde yöntem seçimi doğru yapılmalıdır. Çünkü çeşitli
ülkelerde yapılan araştırmalar, matematik dersindeki öğrenci başarısının
düşük olmasında öğretmenlerin öğretim yöntemlerinin de etkili olduğunu
göstermiştir.(Köroğluve Yeşildere,2003)

2.1.2 Matematik Öğretiminde Kullanılan Yöntemler

Yöntem; öğrenilen konunuo türüne, öğretme ortamının ve öğrencinin
özelliklerine göre

değişiklik gösterir. Eğitimde çeşitli

yöntemlerden

yararlanılarak öğretme durumları tasarlanmalıdır. Matematik dersinin
işlenmesinde seçilen yöntemler, ilköğretim matematik programında yer
verilen hedef ve davranışların gerçekleştirilmesinde önemli bir unsurdur
(Pesen,Odabaşıve Bindak,2000).
İlköğretim okullarında

yapılan

izlenimler,

matematik

dersinin

işlenmesinde daha çok anlatım, soru-cevap yöntemlerinin kullanıldığını
göstermektedir (Pesen ve diğerleri, 2000). özellikle ilköğretim düzeyindeki
matematik öğretmenlerinin bu yöntemi değiştirerek, yerine yaparak-
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yaşayarak öğrenme yöntemini benimsemeleri, bunun için de matematikle
ilişkili proje, oyun ve gösteriler kullanmaya ihtiyaçları vardır. Kimbell (2000),
ilkokulların eğitim programlarında özellikle matematik ve bilimde yaratıcı
faaliyetlere yer verilmesi gerektiğini vurgular (Akt: Loveless, 2003). Aynı
şekilde, matematik öğretmenleri öğrencilerine öğretecekleri konularla ilgili
gerçek dünyadan uygulamalar, örnekler vermelidirler (Brady ve Bowd, 2005).
Altun (2000), düzanlatım yöntemi, tanımlar yoluyla öğretim, buluş
yoluyla öğretim, analizle öğretim, senaryo ile öğretim, gösteri yönetimi,
kurallar yardımıyla öğretim, deneysel etkinlikler ve oyunlarla öğretim
yöntemlerini matematikte kullanılabilecek yöntemler arasında göstermektedir.
Matematik öğretiminde değişik yöntem ve teknikler kullanılarak, öğrencilerin
başarılı

olmalarına,

matematiği

sevmelerine,

matematikte

kendilerine

güvenmelerine, matematiksel düşünmelerine, matematiksel olarak iletişim
kurmalarına ve matematiğin değerini anlamalarına yardımcı olunabilir
(Demirel, 2004).

2.1.3 Matematik Öğretiminde Öğretmen Yeterlikleri

Öğretmenlerin, etkili bir matematik öğretimi sunabilme açısından
önemli bazı yeterlikleri kazanmış olmaları veya bu· yolda ilerleme sağlamaları
gerekir. Busbridge ve Özçelik'e (1997) göre bu yeterlikler:
•

Matematik alanındaki bilgi birikimine ve bilgi edinme yollarına hakim
olma

•

Dersini, ilgili davranışşal hedeflere eriştirecek biçimde planlama

•

Öğrencilerin yaş, ön öğrenme ve yeteneklerine uygun yöntemler
seçme

•

Uygun öğretme-öğrenme araçlarını seçme veya hazırlama

•

Öğretme-öğrenme araç-gereçlerini yerinde ve etkili kullanma

•

İyi düzenlenmiş, bütünlüğe sahip ders planları yapma

•

Eldeki ünite ile daha önceki ve daha sonraki öğrenmeler arasında ilişki
kurma

•

Öğrencileri yapabileceklerinin en iyisini yapmaya özendirme
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•

Kolay anlaşılabilen açıklamalar sunma; bunlardan öğrenme sürecinde
öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun biçimde yararlanma

•

Öğrenmeleri zamanında ve uygun bir şekilde pekiştirme, ceza ve
övgüyü yerinde ve etkili kullanma

•

Öğrencilerden gelen dönütlere duyarlı olma ve bunlardan yararlanma

•

Öğrencilere ve konuya uygun nitelikteki bireysel öğretim, küçük grup
ve sınıf öğretimi yöntemlerinden yararlanma

•

Öğrencilerin dikkatlerini çekme, onları öğrenmeye güdüleme, onların
ilgi ve güdülerini devam ettirme

•

Öğrencilere ihtiyaçlarına uygun dönüt ve düzeltme imkanları sağlama

2.1.4 Matematik Programda Yer Alan Temel Beceriler

Ülkemizde ilköğretimin öğrencilere hayat için gerekli olan temel
becerilerin kazandırılması ve ortaöğretime öğrenci hazırlaması olmak üzere
iki temel görevi vardır (Baykul, 2003).
Becerinin ilk öğrenilmesi ve geliştirilmesi sırasında zihinle beden, birlikte
çalışmak zorundadır. Beceri zihin ve motor öğrenme sonunda kazanılan bir
iktidardır. Öğrencinin beceriyi öğrenmeye isteklilik göstermesi ve öğrenme
sırasında en iyi bir metotla kendisine rehberlik edilmesi de şarttır (Erdener,
1970).
Matematik öğretimi programında öğrencilerin aşağıda belirtilen temel
becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
2.1.4.1 Problem Çözme

Problem bireyin karşılaştığı yeni bir güçlük durumudur. insanların
günlük yaşamları

problemlerle

doludur.

Bir markete gittiğimizde

ne

alacağımıza karar verirken, yeni bir adrese gitmeye çalışırken vb. durumlarda
problem çözmek zorunda kalırız.

ıo
Problem

çözme,

karşılaşılan

durumun

insan

zihninde

yarattığı

karışıklığın giderilmesi, yeni rahatlatıcı durumların ortaya konulması olarak
tanımlanabilir (Yıldızlar, 2001).
Bir durumun problem olabilmesi için; durumun yeni olması, çözümün
birey tarafından hali hazır durumda bilinmiyor olması, bu durumun insan
zihnini karıştırması ve bireyin daha önceden edindiği yaşantıların yardımıyla
çözülüyor

olmasını sağlayacak

özellikleri taşıması

gerektiği

anlaşılır

(Yıldızlar, 2001).
Problem; kişide çözme bulma uyandıran ve çözüm prosedürü hali
hazırda olmayan fakat kişinin bilgi ve deneyimlerini kullanarak çözebileceği
durumlara denir. Böylece birisi için problem olan bir durum, bir başkası için
problem olmayabilir (Olkun ve Toluk, 2004).
En genel anlamda problem, kişinin bir şeyler yapmak isteyip de ne
yapacağını hemen kestiremediği, bilmediği bir durumdur. Problem çözme de
ne yapılacağının bilinmediği böyle durumlarda yapılması gerekeni bilmektir.
Problem çözme süreci; net olarak tasarlanan fakat hemen ulaşılamayan bir
hedefe varmak için kontrollü etkinliklerle araştırma yapmadır (Altun, 2005).
Problem çözme ise; yeni olay ya da durumlar karşısında var olan
ilişkileri ortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir
sonuç elde etme işidir (Pesen, 2003).
Demirel (2002) problem çözmeyi "istenilen hedefe varabilmek için etkili
ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve
kullanma" olarak tanımlamaktadır.
Her şeyden önce öğretmen kendi transfer ve problem çözme
becerilerini gözden geçirmeli, geliştirmenin yollarını aramalıdır (Özbay,
2004).
Problem çözme çocuğa,

matematik

öğrenmede

bilişsel

strateji

geliştirmede katkı sağlayabileceği gibi gerçek hayat problemlerini çözmede
de bir yaklaşım kazandırabilir (Yıldızlar, 2001).
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Geleneksel sındlar ile problem çözmeye dayalı öğrenme sınıflarının
karşılaştırılması(Saban, 2004):
Öğretmen merkezlidir.

Öğrenci merkezlidir.

Kitaplardan öğrenme esastır.

Gerçek

hayat

problemlerinden

öğrenme esastır.
Çok miktarda öğretmen konuşmaları

Bütün sınıfın katılımı ile gerçekleşen

vardır.

tartışmalar vardır.

Ders kitaplarına dayalı beceriler ve ev

Gerçek hayat becerileri söz

ödevleri söz konusudur.

konusudur.

Sınıfta

formal

bir

oturma

planı

uygulanır.

Problem çözme bireyin kendi yeteneklerini keşfederek gelişmesini ve
ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırır. Bu nedenle eğitimin en önemli
amaçlarından biri, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmektir
(Erden ve Akman, 2005).
2.1.4.2 İletişim
İletişim, matematik ve matematik eğitiminin önemli bir parçasıdır.
Düşünceleri paylaşmanın, anlamanın ve onları belirginleştirmenin bir yoludur.
İletişimle fikirler birer yansıtma, iyileştirme, tartışma ve düzeltme nesneleri
haline gelir. İletişim süreci yanı zamanda fikirlerin anlam kazanması ve kalıcı
hale gelerek kamulaştırılmasını da sağlar. Öğrenciler böylece matematikle
ilgili düşünmeyi, düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi öğrenirler
(Böke, 2007).
İletişim bireyler arasında, söz, yazı, görüntü, el, kol hareketleri vb.
simgeler aracılığı ile düşünce ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan
etkileşim sürecidir. Stevens'ın (1974) yaptığı çalışmada iletişim içinde
bulunan bir kişi, bu sürenin %30'unu konuşarak, %45'ini de dinleyerek
geçirmektedir (Demirel, 2002).
Diğer insanlarla etkili bir biçimde iletişimde bulunmak, kuşkusuz
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde de bireyin sosyal bir varlık olarak
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toplum içinde yer alabilmesi ve her yönden doyurucu insan ilişkileri
kurabilmesi ve sürdürebilmesi için önemlidir ( Önder, 2003).
Bu yönü

ile düşündüğümüzde çocukların diğer

insanlarla olan

ilişkilerinde başarılı olabilmeleri ve kendini gerçekleştirmiş mutlu bireyler
olabilmeleri

için uygun öğrenme ortamlarının

düzenlenmesi gerektiği

söylenebilir.
Öğrenme sosyal bir süreçtir. Bir başka deyişle öğrenmenin ve
gelişmenin temelinde sosyal etkileşim bulunmaktadır. Öğrenme sırasında
öğrenenlerin birbirleriyle ve öğretenle olan etkileşimi, birlikte ortak bir anlayış
oluşturmaya çalışmaları öğrenme sürecini verimli kılacaktır. Bunun nedeni
etkileşimin öğrencilerin birbirinden ve öğrenmekten hoşlanmalarına yol
açmasıdır.

Bu

da

öğrencilerin

enerjilerini

çalışmalarına

vermesini

sağlamaktadır (Vural, 2005).

2.1.4.3 İlişkilendirme
Matematiksel fikirler, üst üste katlar halinde düzelenmiş gibidir. Her
kattaki fikirler, birtakım bağlantılar yardımıyla, hem kendi aralarında hem de
bir alt ve bir üst kattaki fikirlerle zincirlenmiştir (Hardy, 2001).
İlişkilendirme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilere aşağıdaki
becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2004).
•

Kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirebilme

•

Matematiksel

kavram

ve

kuralları

çoklu

temsil

biçimleri

ile

gösterebilme ve bu temsil biçimleri arasında ilişki kurabilme.
•

Öğrenme alanları arasınd8:ilişki kurabilme

•

Matematiği diğer derslerde ve günlük hayatında kullanabilme.
Kavramlar; farklı nesne, olay, fikir ve davranışların ortak özelliklerini

gruplandıran,

sınıflandıran

ve

ortak

bir

ad

altında toplayan

genel

tasarımlardır. Zihnimizde soyut yapılardan oluşan bu kavramların somut
karşılıkları yoktur. örneğin, sebze ve meyve sözcükleri de yiyeceklerin soyut
temsilcileri olan birer kavramdır (Bilen, 2002).
Matematikte kullanılan temel kavram ve semboller, her sınıf seviyesinde
"ünitede kullanılan temel kavramlar ve semboller" başlığı altında verilmiştir.

Kavramlar anlamları öğrenildikten sonra işlem bilgisi ile destekle
şekildeki

bir çalışma

matematik

öğretiminin

yapısına

uygundu

2003).
Kavramsal

bilgi işlemsel

bilgiyi destekler

ve ona anlam kazandırır.

Örneğin 4 rakamının dört olma özelliği kavramsal bir bilgidir. işlemsel bilgi ise
kavramsal bilgiler üzerinde yapılan rutinlerdir ve kurallardan oluşur. örneğin
toplama işleminin rutinleri, yani sembol ve kurallarla nasıl yapılacağı işlemsel
bilgi

olurken

iki

kümede

bulunan

kavramsal yönü olarak değerlendirilir.
neden

bir işlemin

kullanılacağı

nesnelerin

birleştirilmesi

toplamanın

Kısaca kavramsal bilgi ne zaman ve

bilgisi olurken

o işlemin

nasıl yapıldığı

işlemsel bilgi olarak adlandırılır (Olkun ve Totuk, 2004).
Matematiksel
benzetilebilir.

kavramlar

Bu

kazandırılmadan

yüzden

arasındaki
alt

ilişkiler

seviyedeki

çok

katlı

kavramlar

binaya

öğrencilere

üst düzeydeki kavramlara geçilmemelidir (Pesen, 2003).

İlköğretimde kavram bilgisi verilirken fazlaca sembolik ve matematiksel
dilden kaçınılmalı,

öğrencilerin

anlayacağı

somut yaşantılara dayandırılmalıdır

bir dil kullanılmalı

ve öğrenme

(Altun, 2005).

2.1.4.4 Akıl Yürütme

Eğitimdeki hedef davranışlardan biri de kişinin aklını etkili ve verimli bir
şekilde kullanmasını sağlamak olabilir. Bu tür hedef davranışlar her ders için
gereklidir; çünkü kişi yaşamda karşılaştığı sorunları çözerken aklını
kullanabilir (Sönmez, 2001).
Matematik eğitiminin bir .önemli amacı da öğrencilerin kendilerinin de
matematik yapabileceklerine, kendi başarı ve başarısızlıkları üzerinde kontrol
sahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. Bu inançla öğrenciler akıl
yürütmede
Böylece

ve

düşüncelerini

öğrenciler,

savunmada

matematik

özgüvenlerini

öğrenmenin

kural

geliştirebilirler.
ve

formüllerini

ezberlemekten ibaret olmadığını, matematiğin keyifli anlamlı ve mantıklı bir
uğraş olduğunu da görürler. Matematiğe dayalı akıl yürütmenin değer
verildiği ortamlarda, problem çözme ve iletişim becerileri de gelişir. Akıl
yürütme becerisinin kazanılabilmesi için, öğrencilerde aşağıdaki becerilerin
geliştirilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2004).
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1. Mantığa dayalı çıkarımlarda bulunabilme/

2. Kendi düşüncelerini açıklarken, matematiksel modelleri, kuralları ve
ilişkileri kullanabilme.
3. Probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunabilme.
4. Bir

matematiksel

durumu

analiz

ederken

örüntü

ve

ilişkileri

kullanabilme.
5. Matematiğin mantıklı ve anlamlı bir alan olduğuna inanabilme.
6. Matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz edebilme.

Bir dersin işlenişinde birden fazla yöntem ve teknik kullanılabilir.
Öğrenci merkezli öğrenme sürecinde öğrenenin aktif olduğu drama
tekniğinin, matematik dersinde kullanılmasının öğrencilerin problem çözme,
iletişim, ilişkilendirme ve akıl yürütme becerilerine katkısı olduğu söylenebilir.

2.2 BİR ÖGRETİM YÖNTEMi OLARAK DRAMA

Dramanın eğitim ve öğretimde bir yöntem olarak kullanılmaya
başlanması oldukça yeni bir gelişmedir. özellikle eğitimbilim literatürüne
dramatizasyon olarak giren bu kavramın, kullanım alanları bilgide meydana
gelen değişmelerle değişikliğe uğramış ve drama etkinlikleri değişik
tiplemeleriyle ilgili literatürde yeniden yerini almıştır. Drama, psikodrama, rol
oynama, yaratıcı drama, eğitici drama, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu gibi
kavramlarla ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılan bu etkinlik, eğitimsel
etkinliklerle kullanılırken, drama, ?yun ya da eğitici drama gibi isimlerle
kullanılmaktadır (Erginer, 2000).
Geleneksel öğretim yöntemleri çocuğun okul yaşamıyla günlük
yaşamını birleştirememiştir. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun gelişimini
olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrenmede öğrencinin duygularına yer
vermek ve bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmek son derece önemlidir. Bu
anlamda drama öğrenciye çok geniş olanaklar sunar. Drama çocuğun
öğrenme ortamında duygusal yaşantılar geçirmesini sağlayarak, bilgileri
anlamlı ve kalıcı hale getirir. Drama, çocuğun okul ve günlük yaşamı
arasında bir köprü işlevi görerek, bilgilerini yaşama transfer etmesini sağlar.

31

Dramayla öğrenci sadece zihinsel olarak değil, fiziksel, duyuşsal, sosyal,
psikolojik ve kişisel olarak öğrenmeye istekli ve gelişmeye hazır hale gelir.
Ayrıca çocuğa birçok duyu organını aktif olarak kullanabileceği öğrenme
ortamları sunulur. Eğitimde drama yöntemi öğrenci merkezli eğitimi temel alır.
Amaç, çocukları öğrenme süreci boyunca aktif kılmak, bu süreç içinde neşeli
vakit geçirmelerini sağlamaktır (Gönen ve Dalkılıç, 2003).
Drama, tanımlar ve araştırmalarda da belirtildiği üzere çocuğu
geliştiren, yetiştiren, kendini ifade etmesini ve ortaya koyabilmesini olanaklı
kılan, çevresindeki insanları, olayları ve hatta tüm dünyayı anlamasını
sağlayan etkili bir öğretim yöntemidir.

2.2.1 Dramanın Tanımı Ve Özellikleri

Eski Yunan'da drama, "doğrudan doğruya yaşamak" anlamında
kullanılırdı. Oxford Sözlüğü'nde drama "bir sahne oyunu, dramatik sanat"
şeklinde ifade edilmiştir (Gönen ve Dalkılıç, 2003). Dramanın çok yönlülüğü,
akışkan oluşu, yaşantılara, canlandırmaya dayalı oluşu ve geniş boyutlu bir
kavram olması, onun tanımını zorlaştırarak sürekli değiştirmektedir (Okvuran,
2000).
Dramayı tanımlamaya

"Drama nedir,

Ne değildir?"

sorularıyla

başlamak yerinde olur. Drama tiyatro değildir, drama oyunculuk, aktörlük
değildir. Ancak drama çalışmaları tiyatro tekniklerinden yararlanır, tiyatro
biçimlerini kullanır. Özünde de oyunculuk sözcüğünün kökeni oyun kavramı
bulunur. Kısaca drama oyunsu bir süreç olup bir küme içi etkileşim,
canlandırma, sorgulama ve değerlendirme sürecidir ( San, 2003).
Levent, (1987) dramayı "insanın kendi kendini açıklama isteği" (Akt:
Uysal, 1996), Çapan, (1992) "konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı"
(Akt: Akın, 1993), "insanın yaşamı boyunca süren bir eylem ve yaşama
sanatı" (Nutku, 1998) ya da "yüksek düzeyde yaratıcılık gücüne dayanan,
insan tecrübesini araştıran bir yol" (Gönen ve Dalkılıç, 2003) olarak da ifade
edilmektedir. Kısacası drama, disiplin ve sanat alanı olarak şimdiye kadar
çok çeşitli tanımlamaları yapılan, sözcük anlamıyla yaşamdaki olayları
doğrudan, anında yaratma anlamına gelen bir kavram olarak görülebilir.
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Drama, bir duygu veya düşüncenin hareket, mimik, jest ve sözle
anlatımıdır (Kavcar, 1985). İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin
eyleme geçmesi (Morgül, 2004), içten veya dıştan gelen dürtülerle birbirini
geliştiren, devamlılık gösteren olaylar zinciridir (Akar, 2000). Drama Çilenti,
(1979)' göre, istenildiği anda yaşanılamayacak olayların, öğrencilerin
kendileri tarafından yaşanarak temsil edilmesiyle edinilen yaşantılar (Akt:
Akoğuz, 2002); bir anlamda hayali bir oyundur (Dirim, 2002).
Drama, herhangi bir içeriği genellikle katılımcıların gönüllülüğüne dayalı
oluşan bir grupla ve grup üyelerinin kendi yaşantılarından yola çıkılarak,
doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerle ve bildiğimiz çocuk oyunlarının
özelliklerini de işe katarak oynuyormuş gibi canlandırılmasıdır (Adıgüzel,
2001).
Courtney dramayı "iç dünyamızla çevre arasındaki etkin bir köprü"
olarak görmektedir (Akt: Uysal, 1996). Mc Caslin (1990)'e göre drama,
kalıplaştırılamaz bir nehir gibidir ve sürekli devinen bağlantılar yapar; nehir
kıyılarının başlangıç ve varış noktalarını bağlar. Doğaçlama, etki-tepki yoluyla
düşünme ve hissetmeyi sağladığı gibi insanlar, fikirler ve hatta yüzyıllar
arasındaki ilişkileri de bağlar.
Heathcote (1985), drama için "saklı enerjilere meydan okumaktır''
tanımını kullanmış, çocukların dramayı yaşadıkları olaylardan anladıklarını
ifade etmek, yansıtmak ve kendi iç dünyalarındaki duyguları açığa çıkarmak
amacıyla bilinçsizce kullandıklarını belirtmiştir (Akt: Uysal, 1996). Yine
Heathcote dramayı; "öğrenmek, sahneye çıkmadan, rol yapmadan yaşam
deneyimini genişletmek" olarak tanımlamıştır (Akt: Uysal, 1996).
Drama; öğrenmek, sahneye çıkmadan ve oyunda rol yapmadan
yaşam deneyimini genişletmek demektir. insan içgüdüsünü hep "inançsız bir
ertelemeye isteklidir". Bu içgüdü ve kitabın kapağını ya da gözlerimizi
açtığımız anda başlar ve bir hikaye veya oyun için hayallerimizin kontrolünü
elimizden alan bir hareketi bekleriz. O harekete inanırız. (Karadağ ve
Çalışkan, 2005).
San (1996) dramayı, bireylerin bir grup çalışması içinde, doğaçlama,
rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim
ünitesini; kimi zaman da bir soyut kavramı, eski bilişsel örüntülerin yeniden
düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden
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geçirildiği "oyunsu" süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılması olarak
tanımlar.
Yukarıdaki tanımların ötesinde dramanın, bireylerin en doğal öğrenme
yolu olan oyunu kullanarak, yaparak-yaşarak ve kendi deneyimlerinden yola
çıkarak öğrenmelerini sağlayan, grup etkileşimine dayalı, kişiler arası
becerileri ve yaratıcılığı geliştiren çağdaş bir aktif öğretim yöntemi olarak da
görülebileceği belirtilebilir.
Sonuç olarak drama, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerileri
kazandırmada etkin olabilen, öğrencilerin yaratıcılık özelliklerini kullanarak
oluşturdukları roller sundukları bir ekinlik olarak açıklanabilir. Drama
tekniğinin uygulandığı bir öğretim sürecinde, öğrencilerin karşılaştıkları bir
sorun karşısında nasıl çözüm önerileri getirecekleri, bunun bir sonucu olarak
da yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecekleri söylenebilir.
Eğitsel

yaratıcı

drama

ezberci,

yalnızca

bilgi

yükleyici

gibi

nitelendirmelerle sık sık eleştirilen eğitim sistemimizde, gerçekten önemli
değişiklikler yapabilecek alternatif bir öğretim yöntemidir. Dolayısıyla yaratıcı,
üretken, yalnız belli somut ürünler vererek değil, fikirde de üretken olabilen,
yaratıcı kararlar verebilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan
korkmayan, çekinmeyen, dilini iyi kullanan, eleştirel ve yargılayıcı olabilen,
dogmaları, tabuları tartışabilen gençler yetiştirmek için alternatif bir eğitim ve
öğretim

alanıdır.

Öğretmen

yetiştirme

alanında,

hem

öğretmenlik

formasyonunda hem de genel kültür dersleri içinde yer almalıdır. Bir disiplin
olarak öğretmen adayını olumlu biçimde geliştirecek yaratıcı drama, zorunlu
bir ders olarak kabul görmelidir. Öğretmenin, alan bilgisini aktarmada sık sık
başvurabileceği bu öğretim yöntemiyle en kısa zamanda karşılaşmak gerekir.
Eğitsel yaratıcı drama, eğitimin temel alanlarından pek çoğu ile iç içe bir
disiplindir (Adıgüzel, 2002).

2.2.2 Dramanın Tarihsel Gelişimi
Burada dramanın tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye'deki
gelişimi özetlenmeye çalışılmıştır.
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2.2.2.1 Dünyada Drama

Drama bilinen en eski öğrenme yöntemlerinden biridir. Yaşantı yoluyla
gerçekleşen bir eğitim olması, duyusal eğitimi önemsemesi ve oyunu
kullanması açısından bakıldığında, kökeninin Eflatun'a kadar dayandığını
söyleyebiliriz. Yüzyıllar öncesinden çeşitli düşün adamları (Eflatun, Seneca,
Locke, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Froebe!, vd.) eğitimde baskıya
karşı çıkarak eğitim ve öğretimde duyuların önemini ve ön planda tutulması
gerektiğini vurgulamışlar, yaşantı yoluyla öğrencinin merkeze alındığı bir
eğitim anlayışını savunmuşlardır (Bozdoğan, 2003).
Eğitimde drama, reformcu hareketlerle birlikte Fransa'da başlamıştır.
J.J.Rousseau (1712-1778), öğrenciye her şeyi yaşantıları ve gerçek
duyguları yoluyla öğretmek gerektiğini savunmaktadır (Gönen ve Dalkılıç,
2003). Rousseau, yalnızca öğretmenin emirlerini dinleyen öğrencinin, kendi
başına

muhakeme

etme

yetisinden

yoksun

kalıp

olaylar

üzerinde

düşünemeyeceğini; durumla birebir karşılaşıp sorumluluk almadığı sürece
yeteneklerini gösteremeyeceğini savunmuştur (Bıyık, 2001).
1967'de John Locke, "yaparak yaşayarak" öğrenme fikrini ortaya
atarak, derslerin dikkat çekici olması için çocuklarda var olan oyun
güdüsünden faydalanmak gerektiğini söyler (Bıyık, 2001). Frank Cisec,
çocuğun kendini sanatla ifade etmesini öneren ilk kişidir. Cisec'in okulunda
(1898), çocuğu özgür bırakarak sanat yapmasını sağlayan bir eğitim
uygulanmıştır (Gönen ve Dalkılıç, 2003).
John Dewey 1920'1erde,ağırlığın çocuğun dışında olmasından dolayı
eski eğitim sistemini eleştirmiştir. John Dewey "Çocuk eğitim uygulamalarının
çevresinde döndüğü bir güneşe dönüşmektedir'' sözü ile eğitimde ağırlık
noktasının 1870'1erde başlayan yeniliklerle birlikte artık değiştiğini ve
"çocuğun, içine bilgilerin boca edildiği boş bir kap gibi görülmesi" anlayışının
"çocuk merkezli eğitim" anlayışına dönüştüğünü anlatmaya çalışmıştır (Akt:
San, 1996). Dewey'e göre eğitimin amacı hayata hazırlık değil, hayatın
kendisi olmalıydı (Sağlamöz, 1990; Akt: Akın, 1993). Drama Dewey'in
yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine dayanan, öğrenciyi aktif kılan ve onu
hayata hazırlayan bir öğretim yöntemidir.
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Heathcote, dramayı tiyatrodan ayırarak eğitimde drama üzerinde
yoğunlaşmıştır (Akın, 1993). Böylece rol yapma zorunluluğu kalkmış, anılar,
yaşantılar, günlük yaşam deneyimleri dramaya girmiş ve kullanılır olmuştur
(San, 1990; Akt: Akın, 1993). Heathcote'un drama yaklaşımında oyun
yapmaktan çok öğretmek vardır. Heathcote'a göre drama yoluyla elde edilen
bilgi türü, özel bir türdür. Amprik yolla ya da mantıksal yolla erişilemeyen,
öznel sürecin incelenmesi ve irdelenmesiyle kişiyi ikna eden bir bilgilenme
söz konusudur (Adıgüzel, 1993). Heathcote'un öğretme yaklaşımlarını en iyi
açıklayan tanımlardan birinde Heathcote doğum yaptıran bir ebe gibi görülür.
"Hasta (öğretmen veya öğrenci), bir bebek doğurmak üzere mücadele eder.
Bu bebek yaratıcı bilgidir. Heathcote orada kolları sıvalı, görev başındadır.
Zaman zaman hastayı zorlar, zaman zaman rahatlatır. Bilginin doğma anı
geldiğinde Heathcote onu tartar, ölçer, uygun olduğunu belirtir ve hepsinden
en zoru ve önemlisi onu elde etmek için mücadele eden insana geri verir.
Ortaya çıkan ürün öğretmene ait değil, öğrencinindir'' (Akt: Sağlam, 1997b).
191 ?'de Coldwell Cook "Play Way" (Oyun Yolu) adlı kitabında, oyunun
en doğal eğitim yolu (Bozdoğan, 2003) ve okullarda yapmaya değer tek
etkinlik olduğunu söylemiş, okullarda dramanın yapıldığı özel mekanların
olmasını istemiştir (Gönen ve Dalkılıç, 2003). 1923'te Winifred Ward, grubun
eğlenmesi için doğaçlamayı savunmuş ve üründen çok sürecin önemli
olduğunu savunmuştur (Bozdoğan, 2003). Ward'a göre okul, çocuğa zengin
bir yaşama sahip olma fırsatı vermeli ve çocuğun sadece zihnini değil
bütününü eğitmelidir.

Bu tür

bir eğitim, çocuğun yetişkin

hayatına

hazırlanmasının da en iyi yoludur. Ward çocukların, en iyi doğrudan
deneyimle öğrendiklerini, ilgilerini çekecek aktivitelere doğrudan katılmaları
ile olumlu bir biçimde büyüdüklerini savunmuştur (Sağlam, 1997a).
Peter Slade, 1954 yılında yayınladığı "Çocuk Draması" (Child Orama)
adlı kitabında dramayı, geleneksel öğretim yöntemlerinin geliştirmediği
yaratıcılığı kullanan, öğrenci merkezli, öğrencinin ilgilerine cevap veren, iyi
davranışlar (takım ruhu, uygarlaşma, kendine güven, kendini ifade yeteneği)
kazandıran bir öğretim yöntemi olarak tanımlamıştır. Slade, öğrenmeyi
zekadan çok deneyim, soyutlamadan çok etkileşim olarak görmüş, dramayı
ise bunun için bir gelişim aracı olarak tanımlamıştır (Akt: Bıyık, 2001). Ayrıca
Slade, dramaya doğallık boyutunu katarak "kendiliğindenlik" öğesini yani
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bugün kullandığımız anlamda "doğaçlama" tekniğini gündeme getirmiştir
(Aral, Baran, Bulut ve Çimen, 2000).
1960'1arve 1970'1erarasında eğitimde dramanın özgüveni, işbirliğini,
hoşgörü ve anlayışı, yaratıcılığı sağladığı gibi konuları içeren pek çok kitap
yazılmıştır (Adıgüzel, 1993).
Newson Raporu'nda (1960), dramanın "psikoterapik yönü" ortaya
çıkarılmış, toplumsal durumlara psikolojik uyumu sağlamada etkili bir yol
olduğu vurgulanmıştır (Aral ve diğerleri, 2000). Viola Spain "Tiyatro İçin
Doğaçlama" (1963) adlı kitabında ise, çocuğun içinden geldiği gibi rol
oynamasının,

kendini

ifade

etme

yönünden

önemini

vurgulamıştır

(Bozdoğan, 2003). Mc Caslin (1984) drama yöntemini, televizyon ve video
oyunları çağının pasif çocuklarının yaşayarak deneyerek daha aktif
olabilmeleri, yaşama katılabilmeleri için önermiştir (Aral ve diğerleri, 2000).
1976'da Betty Jane Wagner, Heathcote'un yaklaşımını ele aldığı bir
kitap yazmıştır. Heathcote'un tekniğinde, daha etkili bir öğrenmenin oluşması
için öğretmen de drama etkinliğinde bir rol üstlenerek öğrencilerine yardımcı
olmalıydı. Böylece etkinliğin ortasında bir rehber ve kaynak kişi olarak
öğretmen, gerekli gördüğünde etkinliği durdurabilir, açıklamalar yapar ve
tartışmayı yönlendirebilirdi (Aral ve diğerleri, 2000).
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, drama bir ders olarak AB.O. ve
Avrupa okullarının ders programlarında yer almıştır. Amerika'da "Creative
Drama-Yaratıcı Drama", İngiltere'de "Drama in Education-Eğitimde Drama",
Almanya'da "Schulspiel-Oyun ve Etkileşim" olarak ünlenen dramaya yakın
zamanda "Süreç Drama" da denilmektedir (Özcan, 2004).
Drama, doğduğu ve geljştiği ülke olan İngiltere'de okul öncesinden ileri
yaşlara kadar herkesin katılıp, öğrenebileceği bir eğitim yöntemi olarak
kullanılmaktadır.

İlköğretimde

özellikle

İngilizce

ve

diğer

derslerde;

ortaöğretimde başlı başına bir ders olarak; üniversitelerde ise seçmeli ders
olarak okutulmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokullara
öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda drama, zorunlu ders olarak
okutulmaktadır. Ortaöğretime öğretmen yetiştiren fakültelerde ise anabilim
dalı olarak bulunmakta ve buradan drama öğretmeni mezun olmaktadır
(Ömeroğlu, 1991 ).
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öncülüğünde 1990 yılında Ankara'da, drama çalışmalarının eğitim ve
tiyatroda yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak, tiyatro ve eğitim
ilişkisini incelemek amacı ile kurulmuştur (Adıgüzel, 1993). Derneğin açtığı
drama atölyeleri

ve yapılan diğer çalışmalar uluslar arası seminer

düşüncesinin gelişmesine yol açmış ve bu seminerler Türkiye'deki drama
eğitimin gelişip değişmesini sağlamıştır (San, 1998).
Drama, İlköğretim okullarında 1997-98 ders yılından itibaren seçmeli
ders olarak kabul edilerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca Drama Dersi
1-2-3 Programı hazırlanmış, 4. sınıftan 8. sınıfa dek seçimlik drama dersleri
uygulamaya konulmuştur. Bu zamana kadar ilköğretim ya da ortaöğretim
programlarında öğretim yöntemlerinden biri olarak yer alan drama, seçmeli
ders olarak programlarda yer almış ve MEB tarafından drama ders kitabı
yazdırılmıştır. ÇDD ve MEB işbirliği ile Hizmet İçi Eğitim Programları
düzenlenerek ve öğretmenlerle atölye çalışmaları yapılarak, yöntemin
öğretilmesi ve yaygınlaşarak kullanılması amaçlanmıştır (MEB, 1999).
Dramanın

okullarda

kullanımı

her

geçen

gün

artmaktadır.

Drama

uygulamaları son yıllarda daha çok okul öncesi eğitiminde yoğunlaşmıştır
(Kavcar,1985).
Tüm dünyada özürlü çocukların eğitiminde başarıyla uygulanan drama
yöntemi (Ömeroğlu, 1992); gelişmiş ülkelerde özel yetenekli çocukların
eğitiminde kullanılmaya başlanmıştır (Morgül,1995). Askeri Akademiler ve
Polis Akademileri'nde de son zamanlarda dramadan yararlanma yoluna
gidilmektedir.

2.2.3 Dramatizasyon Eğitimde Temel İki Yaklaşım

Drama ya da dramatizasyon eğitimde başıı başına bir sanat olarak mı
yer almalıdır yoksa herhangi bir konuyu öğretmede araç olan bir yöntem
olarak mı kullanılmalıdır? İşte bu noktada, dramanın eğitimde nasıl yer
alacağı konusunda temel iki yaklaşım ileri sürülmektedir.

1. Drama bir sanat olarak ele alındığında ders programında ayrı bir konu
olarak yer alır. Bu durumda dramatik oyun, çocuğun kişilik gelişimine destek
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 1918 yılında, drama konusu
ilk olarak gündeme gelmiş, ilk kez çocuklar ve gençler için dramatik sanatlara
dayanan bir gelişme programı hazırlanmış ve dramatik sanatların okullardaki
dersleri daha canlı ve ilginç kılan bir eğitim yöntemi olarak benimsenmesi
önerilmişti (Tekmen, 1985, Akt: Üstündağ, 1988). Almanya'da dramanın
okullara girişi ilk olarak yatılı okullarda başlamış, geniş bir yer alarak
zamanımıza değin devam etmiştir (San,1985; Akt: Üstündağ, 1988).
2.2.2.2 Türkiye'de Drama

Giderek yaygınlaşan uygulamalarla eğitimde önemli bir yer tutan
drama,

gelişmiş

ülkelerde

uzun

yıllardır

eğitimin

her

aşamasında

kullanılmaktadır. Türkiye'deki okullarda dramatik hareketlerin başlaması ise
çok yenidir. Meşrutiyetten önceki dönemlerde dramatik etkinliklere yer
verilmemiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise, I. Hakkı Baltacıoğlu'nun Milli
Eğitim Bakanı görevindeyken ortaya attığı "okulda tiyatro" anlayışı ile
karşılaşırız. Baltacıoğlu, okullarda tiyatroya ilk kez yer verenin Muammer
Targaç adlı, özel bir okul öğretmeninin olduğunu belirtmektedir (Çoruh,
1943). Ayrıca Köy Enstitülerinde drama çalışmalarına benzer uygulamaların
yapıldığı, okul temsillerinin verildiği ve daha çok işe yönelik eğitimlerin
yapıldığı görülmektedir.
Drama,

ilk

kez

Cumhuriyet

döneminde,

1926 yılında

İlkokul

Programında yer almıştır. MEB 1951 yılında dramanın önemini belirten bir
rapor hazırlamış, 1962 yılında ortaokul programlarına derslerin drama ile
verilmesi esası getirilmiştir. İlköğretim müfettişlerinden Selahattin Çoruh,
"Okullarda Dramatizasyon" adlı kitabında dramatizasyonun eğitimdeki yeri ve
önemi, nasıl kullanılması gerektiği, uygulanmasında dikkat edilecek noktalara
değinmiştir (Çoruh, 1943). Çoruh'un kitabı ülkemizde dramatizasyonu
doğrudan ifade eden ilk yayın olması açısından önemlidir.
1980'1i yıllardan sonra çağdaş yaklaşımlarla bilimsel olarak ele alınan
bir yöntem, başlı başına bir disiplin ve estetik alan olarak anılmaya
başlamıştır. Bu dönemde yapılan çalışmalarla birlikte drama kavramı daha
geniş kitlelere ulaşmış, yurt dışı kaynaklardan geniş ölçüde yararlanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemde Çağdaş Drama Derneği, San ve Levent
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olmayı amaçlayan ayrı bir aktiviteyi oluşturur. Bu yaklaşımda vurgu,
katılımcılarıoyun yaratma sürecine dahil ederek dramatik süreci geliştirmeve
anlama üzerindedir. Nihai hedef bir oyun yaratmaktır ama gösteri değil. Bu
süreç yoluyla çocuklar temel drama kavramlarını araştırır, onlara aşina olur
ve hayal güçlerini, yaratıcı ve algılayıcı güçlerini geliştirirler. Drama
derslerindeyaratıcı konuşma konuları üzerinde durulur. Öğretmenbu yetileri
geliştirmeye yarayan bir dizi oyunlar, dramatik durumlar yoluyla, çocuklara
hem kendilerinin, hem çevrelerinin hem de yaptıkları işin daha çok farkında
olmaları, bunlara daha bilinçli yaklaşmaları için yardımcı olurlar. Çocuklar
kendi düşüncelerinive yorumlarını ifade etme ve öneriler sunma konusunda
cesaretlendirilebilirler. Kendi oyunlarını oluşturma ve oynama sürecinde
çocuklar üç temel rolü üstlenirler: oyunculuk, oyun yapımcılığı ve seyirci
olmak. Her bir rol katılımcıların değişik yetilerini geliştirmelerine katkıda
bulunur. Örneğin; oyunculuk rolünü üstlendiklerinde belirli duyguları ve
düşünceleri ifade edebilmek, iletebilmek için vücutlarını nasıl kullanmaları
gerektiğini öğrenirler. Oyunlarını kendileri yarattıkları için bu süreç onlara
aynı zamanda bir karakter yaratmak ve diyalogları oluşturmak için gerekli
yazarlık maharetleri hakkında da ipuçları verir. Oyunu oluşturma sürecinde
yapı bilincinin gelişmesi; seyirci rolünde alıcı ve değerlendirici olarak
kendilerini geliştirmeleri bu süreçlerde elde edecekleri kazançlardan
bazılarıdır.(GeraldineBrain Siks'den;Akt: Sağlam, 1997a).

2. İkinci yaklaşımda- bir öğretim aracı olarak drama - dramatik oyun ders
programındayer alan tarih, dil, matematikgibi değişik konuları öğretmek için
kullanılır. Bu yaklaşım diğerinden öncelikle amaç konusunda ayrılır. Birçok
benzer ya da aynı süreçler ikisinde de kullanılabilir ancak dramayı bir
öğretme aracı olarak ele alan öğretmen, bu süreçleri, çocukların diğer
alanlarla ilgili kavram ve gerçeklere dayalı bilgiyi öğrenmeleri için kullanır ve
çocukların

gerçek

yaşamda

karşılaşabilecekleri sosyal

deneyimleri

kurgulayarak oynamalarını sağlar. Bu süreçte çocuklar çalışılan konuya
deneysel olarak katılırlar. Çocuklar kendilerini öğretilen konuya ilişkin bir
dramatik anın içinde varsayarlar ve böylece o konuya daha yakından ve
kişiselleştirerekbakabilirler. Konuyu daha derinlemesine inceleyip öğrenirler.
Katılımcılar bir rol üstlenirler ve bu onların farkındalıklarını geliştirir. Burada
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amaç oyun yapmaktan çok anlamaktır. Zaman zaman süreç içinde oyun
çıkarıldığı da olur ama amaç bu değildir. Fakat açıktır ki, bu süreci
kullanmada başarılı olmak için bazı temel dramatik yetilere sahip olmak
gerekir. Çocuk, konsantrasyon, hayal edebilme ve vücudunu kontrol etme
gibi bazı temel yetilere sahip olmalıdır ki verilen bir durumda hayali bir
karakteri yaratabilsin, onun gibi konuşabilsin. Yani, asıl amacı-bilgi
kazanmak-ulaşabilmek için dramatik süreç bir araçtır ve bu aracı iyi
kullanabilmekgerekir. (Brian Way'dan; Akt: Sağlam,1997a).
Birinci yaklaşım duruma sadece sanatsal bakış açısıyla yaklaşırken
ikinci yaklaşım ise bu sanatsal bakış açısını kabul eder fakat bu sanatı
öğretmearacı olarak da kullanmaçabasındadır.
Bu araştırmadada esas alınan nokta ikinci yaklaşımdır.Yani dramanın
bir öğretim aracı olarak da kullanılabileceğigörüşüdür.

2.2.4 Eğitim ve Öğretimde Drama

Eğitimde drama; insanın kendini başkalarınınyerine koyarak çok yönlü
gelişmesi,bireyin eğitim ve öğretimdeaktif rol alması, kendini ifade edebilme,
yaratıcı olma, yaşamı çok yönlü algılama, araştırma istek ve duygusunun
gelişmesi, eğitim ve öğretimin buyurgan, kısırlaştırıcı ve angarya haline
dönüşmesine karşı bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı eğitim
yöntemidir ( Güneysu, 1991 ).
Drama yönteminin amacı topluma çağdaş, demokratik, yaratıcı,
üretken, iletişime hazır bireyler kazandırmaktır. Hangi konu üzerinde
çalışılırsa çalışılsın bu temel ilkeler göz ardı edilemez (Yılmaz, 2000). San,
eğitimle ilgili görüşlerinişu şekilde vurgulamaktadır:
"Temel hedef, daha hoşgörülü, birbirlerini anlayan,
daha demokratik insanlar yetiştirmektir. Türkiye'nin
çağdaşlaşmasına,

demokratikleşmesine

katkıda

bulunmak, iletişime açık, çağdaş insan yetiştirmeye
yönelmektir." (San, 1994).
Çağdaş kişilik sahibi, demokratik insan, aynı zamanda yaşamı
algılayabilen, kendini ifade edebilen, etkin, üretken, düşünebilen, başarıya
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ulaşmış ve başarının hazzını duyumsayan, kendine güvenen, kitleleri
etkileyebilen insandır. Böyle bir birey yetiştirmek için ise eğitim sisteminin de
çağdaş, demokratik, yaşamı algılatabilen, yaratıcı düşünceyi açabilen,
ezberciliği desteklemeyen bir sistem olması gerekir. Drama, tüm bu özellikleri
kendi bünyesinde taşıyan bir yöntemdir ( Yılmaz, 2000).
Eğitim bilimciler birçok sanat dalının özelliklede tiyatronun eğitme işlevi
üzerinde dikkatle durmaktadır. Bu durum öğretmenlere, eğitimcilere yeni
sorumluluklar yüklemektedir. Drama tüm sanat dallarını içinde barındırdığı,
göndermeler yaptığı, sanat ürünlerinden yararlandığı için çok önemli bir
yöntemdir. Bireyin kendini hem sanata yakın hissetmesini sağlamakta hem
de düşünme, duygulama,

düşleme yeteneklerini

geliştiren,

kişiliğinin

olgunlaşmasına, çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasına yardımcı olan bir
eğitim aracı olarak geleneksel yöntemin sınırlarını da zorlamakta ve yeni,
çağdaş bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. San ; "Ezberci eğitimin yol
açtığı tıkanmalara karşılık, imgeleme ve tasarlama, sorun çözme, üretken
olma aşamalarına götürebilecek bir eğitim, yaratıcı drama eğitimiyle kesinlikle
sağlanabilir." (San, 1998) diyerek yaratıcı dramanın eğitim içindeki işlevini
özetlemektedir.
Drama, okul öncesi dönemden ileri yaş düzeyine kadar her kişinin
katılım

yapabileceği

bir

etkinliktir.

Hiçbir zaman

çocuk

oyunlarının

genişletilmiş biçimi olarak algılanmaması gereken drama, bir çok konuda
öğrenme biçimi olarak kullanılır (Ömeroğlu, 1990).
Drama katılımcıları merkeze alır. Planlanmış bir oyunu sergilemek değil,
yaratılan bir ürünü paylaşmak ve yaşamak önemlidir. Dramada tiyatrodaki
gibi hiçbir zaman izleyici kavramı yoktur. Tiyatroda sergilenmesi gereken bir
oyun vardır. Bununla birlikte oyuncular ve izleyiciler arasında bir sınır
bulunmaktadır. Bu da dramayı tiyatrodan ayıran en önemli özelliklerden
biridir (Mc Caslin, 1990).
Drama, öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir.
Önemli olan, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın
yollarını sunmaktır. Çocuk oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksel yöntem,
öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders
kitaplarındaki

kalıplara

bağımlı

kalır.

Öğrenci,

omuzlarına

yüklenen
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sorumlulukları

ezberlemeye

başlar.

Öğrenmeden

ziyade

ezberleme

gerçekleşir ve bilgi kullanılmadığında unutulmaya mahkumdur.
Ezberci eğitim ve öğretim bireyin öğrendiklerinin ne işe yarayacağını
bile anlamasına olanak vermez, oysa drama yöntemi bireyin bütün öğrendiği
bilgileri gelişmekte olan rolü ile birlikte kullanmasını, hatta rolü geliştikçe
kendisine gerekli olan bilgiler talep eder hale gelip, kendi kendine ona
ulaşmasını sağlar (Levent, 1999).
Drama eğitimi değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek
çoğunda bir yöntem olarak uygulanabilir. Türkçe, edebiyat, hayat bilgisi, tarih,
coğrafya, matematik, 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
çabuklaştırır, etkinleştirir. Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri, tutum ve
davranışları, devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlar
(Bayram,2002).
Drama kendine özgü doğasından dolayı ilkel etkileşim deneyimlerine
olanak sağlar. Çocuğa öğretilmesi düşünülen şeyler tasarlanıp planlandıktan
sonra drama aracılığı ile bir dünya yaratılıp çocuk aktif olarak konunun içine
sokulabilir. Çocuk kendi yöntemleri ile bu dünyaya girip, gözlem yaparak,
keşiflerde bulunarak ve araştırarak olaya katılması sağlanabilir (Güneysu,
1991 ).
Drama

süreci

katılımcıların

(öğrencilerin)

gizil

güçlerini

ortaya

çıkarmada, kendilerine olan öz güvenlerini, problem çözme yeteneklerini
geliştirmede, bunun yanında sosyalleşmelerinde de önemli rol oynar
(Sebesta, 1993; Akt: Hatipoğlu, 2006).

2.2.5 Drama Yönteminin İlkeleri

Drama yönteminin eğitimde uygulanması sırasında dikkat edilmesi
gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.Bunlar:
1. Eğitimde darama etkinliğinde ödül ya da ceza yollarına başvurulmaz.
Sözel takdir aralıklı pekiştireç olarak verilir.

.,,
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2. Eğitimde

drama

çalışmaları

asla

bir

oyuncu

eğitimi

olarak

düşünülemez. Dolayısıyla bu çalışmalar, seyircilere oynanan bir temsil
olarak hazırlanamaz. Drama çalışmalarda izleyici bulundurulmaz. Bu
çalışmalarda oyuncular aynı zamanda izleyicidir. Bu çalışmalar sınıfta,
holde, bahçede, kütüphanede, yemekhanede uygulanabilir. Çalışmalar
sırasında özel bir mekan ve aksesuara ihtiyaç yoktur.
3. Eğitimde drama çalışmasında öğrencinin ne söyleyeceği değil neyi
nasıl söylediği anlam taşır. Drama bir analiz yöntemi değil, bir sentez
yöntemidir. Öğrencilerin bütün özgürlüğü de program amacı içinde bir
özgürlüktür, ondan daha fazlası istenmez (Griffin,1988).
Kısaca açıklanan bu ilkeler drama yöntemi ile ilgili bir etkinliğin
planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarında göz önüne alınmalıdır.

2.2.6 Dramanın Amaçlan

Eğitim-öğretim

sistemimizde

eğitimcilerin

görevi,

çocukların

ve

ergenlerin yaşadığı çevreyi, dünyayı algılayıp anlayabilmeleri, kendilerini
tanıma ve başkalarıyla iletişime geçip çeşitli etkileşimleri yaşayabilmeleri için
olanaklar hazırlayıp sunmaktır.
Özellikle günümüzde, okulda ve evde çocuklara ve ergenlere bu
bakımdan sağlanan olanaklar kısıtlı olup üstelik çevresi ve dünyası ile
kurduğu iletişimde, arada hep bir araç bulunmaktadır. Öğretmen, ders kitabı,
kitle iletişim aracı vb. Böylece çocuğun duyuşsal alanı ve özellikle duyuları ile
düşünsel dünyası ve bilişsel alanı ister istemez birbirinden ayrılmakta,
öğrenme yaşantısal olmaktan çıkıp, salt bilişsel yoldan gerçekleşmekte,
çocuğun bilgilerini öznelleştirmesine ve dolayısıyla onları yararlı ve işlevsel
kılmasına çok az olanak tanınmaktadır. Fakat öğrenme sürecinde duyuşsal
yaşantıların önemi büyük bir yere sahiptir. Öğrenme sürecine çocuğun
etkince katılabilmesi için duygularını, düşlem gücünü, imgeleme yetisini,
imgesel düşünceyi ve hatta düşlerini de devreye sokabilmesi gerekir. işte bu
noktada drama çalışmaları, belirtilen yeti ve değerlerin öğrenme süreçlerine
katılmasını olanaklı kılmaktadır (San, 2002).

44

Bunu sağlamak için öğretmen, çocuğa öğretilmek istenen şeyin ne
olduğunu planladıktan sonra drama aracılığıyla bir ortam yaratıp çocuğu aktif
olarak konunun içine sokunca, çocuğa, kendi yöntemleri ile olaya girip,
sonuca kendisinin ulaşması için olanak sağlamalıdır. Bu sayede çocuk pasif
bir dinleyici konumundan kurtularak, beş duyusunu, duygularını ve belleğini
de harekete geçirerek yaşadığı dünyayı araştırarak,

keşfederek gözlem

yaparak öğrenmeye başlar (Güneysu, 2002).
Bu nedenlerden dolayı, modern eğitim programlarında yaratıcı drama
yöntemine yer verilmektedir. Eğitimde dramanın önceden belirlenmiş açık ve
net eğitim amaçları vardır. Çocukların, ergenlerin ve gençlerin gerçek dünya
ile kurgusal dünya arasında gidip

gelmelerini olanaklı kılan

drama

çalışmalarının genel amacı; "Her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini
tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen,

ifade gücü ve

biçimleri artmış bireyler yetiştirmek"tir (Adıgüzel, 2001).
Modern

eğitim

sisteminde

dramanın

amaçları

şu

şekilde

sıralanmaktadır (Aral ve diğerleri, 2000; Gönen ve Dalkılıç, 2000; Ömeroğlu,
2002; Üstündağ, 2002):
- Özgüven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirebilme\
- Eleştirel düşünme yeteneğini kazandırabilme,
- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlayabilme,
- Sosyal gelişimi ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırabilme,
- İletişim becerilerini geliştirebilme,
- Toplumsal değerlerin gelişimini destekleyebilme,
- Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırabilme,
- Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirebilme,
- İmgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirebilme,
-Problem çözme becerilerini

geliştirme ve yeni çözüm yolları bulmasına

olanak sağlayabilme,
- Soyut kavramları, olayları ya da yaşantıları somutlaştırabilme,
- Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirmesine katkıda bulunabilme,
- insanların benzer ve farklı özelliklerine dikkat ederek gerektiğinde hoşgörülü
bir yaklaşıma sahip olmalarına yardımcı olabilme,
- İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlayabilme.

Dramanın

eğitimde

kullanılmasının

temel

amacı

eğlendirerek

öğretmektir. Bu ise eğitimin "bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
toplumsallaşmasını hedefleyen" en temel amacıyla birebir örtüşür. Buna göre
eğitici dramanın ana amacı, eğitim ortamında değişik konuları öğretmektir.
Çocukların

ve

ergenlerin

aracılığıyla

bakabilmeleri

ilgilerini
ve

genişletmek,

ulaşabilmelerini,

gerçekliğe

onların

imgeleme

oynamaktan

çok

anlamalarını sağlamak bu amacın içinde yer alır. özetle drama, kişinin kendi
bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitene karşı bilinçli
olmasını amaçlar (Adıgüzel, 2001 ).

2.2.7

Drama ile İlgili Bazı Kavramlar

2.2.7.1 Sanat Eğitimi ve Drama

Sanat eğitimi; en geniş anlamıyla eğitim biliminin bir dalı olarak
estetiğin, sanat tarihinin, eğitim ve öğretimle ilgili bütün sorunlarıyla ilgilenen
bir süreçtir. Sanat eğitimi, her şeyden önce duyuların eğitimi demektir
(İprişoğlu, 1994; Akt: Üstündağ,2000). Sanat eğitimi yeni, özgün ve çağdaş
düşünceler üretmeyi öngörür. Bu durumda yaratıcı bir zihinsel etkinliği
gerektirir (San, 1985).
Üstündağ(1995),dramanın,onu bir sanatformu yapan beş özelliğinden
bahseder: "Drama, hayal edilen bir dünyada gerçekle ilgili tüm araçları
kullandığından etkilidir; katılanlar arasında yardımlaşmayı gerektirdiğinden
işbirliğine dayalıdır; olay ya da durum belli bir zaman içerisinde
sergilendiğindenve hiçbir gösterim diğerine benzemediğindenzamansaldır;
katılanlar olup biteni birbirleriyle ve gerekirse izleyicilerle paylaştığından
etkileşimlidir ve edebiyat, görsel sanatlar, müzik, dans gibi çeşitli sanat
biçimleri ile bağlantısıolduğundanbir bileşimdir."
Sanat eğitimi ile drama farklı kavramlar olmasına karşın, benzerlik
gösterdikleri yönler vardır. Örneğin; Aksarı'ya (2001) göre, sanat eğitiminde
ve dramada merak etme, araştırma, keşfetme, içselleştirme sonucu bir
davranış veya ürün ortaya konma vardır. Bundan dolayı, her ikisinde de
yaratıcılık ve eğitim söz konusudur.
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2.2.7.2 Yaratıcılık ve Drama

Yaratıcılık; yeni ve özgün ürünler ortaya koyma, yeni çözüm yolları
bulma ve bir senteze ulaşma olarak tanımlanabilir (Demirel, 2003). Yaratıcılık
uygarlığımızın tüm gelişmelerinin temelinde yer alması bakımından oldukça
önemli bir kavramdır. Günümüzde yaratıcılık her bireyde var olan ve insan
yaşamının

her

tanımlanmaktadır

bölümünde
(San,

bulunabilen

1979).

Öğrenilmiş

önemli

bir

davranışlar

yeti

olarak

olmadığından

yaratıcılığı çocuklarda gözlemlemek daha kolaydır. (Özden, 2003; Akt:
Kayhan, 2004). Her insanda bulunan bu potansiyel, bozulmuş ya da
gelişmemiş olabilir ve birey amaçsız oyun yoluyla onunla ilgilendiğinde onu
tekrar etkin hale getirebilir (Stange, 1997). Bu durumda önemli olan çocuğun
yaratıcılığını geliştirebilecek eğitim ortamlarını oluşturmak ve çocuğa
sunmaktır.
Yaratıcılık; olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı
yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle
yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler
düşünebilmektir (Yıldızlar, 2004).
Güleryüz (2000) yaratıcılığı; "bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda
öğrendiklerini birbiriyle ilişkilendirerek karşılaştığı bir sorunu çözebilmesi; bu
ilişkileri kullanarak ortaya yeni, özgün bir düşünce ya da ürün koyabilmesi"
şeklinde tanımlamaktadır.
Özcan'a (2000) göre yaratıcılık, doğru bir kavrayışla, gerçekliğin
niteliğine, problemin can alıcı noktasına vakıf olarak, kavramlarla ve araçlarla
yeni boyutlar ve yollar açabilmektir: Yaratıcılığı Bulut (1988), en yalın
biçimde, karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
Bu anlamda hem var olan bilgiler arasında ve hem de var olan bilgilerle
bulunacak bilgiler arasında ilişkiler kurabilen ve böylece bir sonuca varabilen
insan yaratmak demektir.
Yaratıcılıkta düşünme yetisi, bireysel yaşantılar, sosyal davranışlar,
sanatsal anlatım, nesnel ve öznel yeni bir seyleri yaratmak önemlidir.
Durumlar kişiler, nesneler ki gerçekten olmak zorunda değillerdir, değişik
sekilde somutlaştırılırlar (San, 2003).
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Özden (1998), yaratıcılığın tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her
türlü çalışma ve uğraşın içinde yer aldığını belirtmiştir.
Bireyin yaratıcılığı, bir anlamda kendini gerçekleştirebilmesi için,
gerekli en önde gelen koşuldur. Bireyin en temel ihtiyaçları arasında kendini
gerçekleştirme ihtiyacı, yaratıcılığı sayesinde kendine bulacağı yollar ve
olanaklar sayesinde doyum bulabilir. Gene birey için sorun çözme
becerisinin, çözüm seçenekleri düşünebilme ve üretebilme ile ilişkisi olduğu
açıktır. O halde bireyin karşılaştığı sorunları çözerek yaşamını sürdürebilmesi
de yaratıcı düşünme gücüne bağlıdır (Önder, 2003).
Yaratıcılık konusunda ilerleyen insan, bir problemle karşılaştığında ne
yapacağını bilemez hale gelmez. Düşünce ve algıları keskinleşir ve
problemin, ayrıntılarından çok özüne, can alıcı noktasına yönelir (Özcan,
2000).
Yaratıcı

düşünme

mantıksal

kurallar

gibi

öğrenilebilmekte

ve

geliştirilebilmektedir (Yıldırım,1998). Bu da okullarda eğitim yolu

ile

sağlanabilir.
Yaratıcılığın geliştirilmesinde uygun öğretim durumları yaratılmalı,
uygulayacağımız eğitim programları esnek olmalı, gerektiğinde öğretmen
tarafından değişiklik yapılabilir özellikte olmalıdır. Uygulanacak yöntemler
öğrenciyi denemeye yönlendirmeli, çok yönlü düşünmeyi teşvik edecek
özellikte olmalıdır. Kalabalık sınıflar, ezberci bir eğitim sistemi, katı ve kuralcı
bir disiplin anlayışı, derslerdeki başarının tek ölçüt sayılması, alaycı tutum,
kültürel yaptırımlar ve değer yargıları da yaratıcılığın gelişmesine engel
olarak görülmektedir (Karadağ, 2005).
Son yıllarda okulların yaratıcılığı geliştirme işlevi önem kazanmış ve bu
doğrultudaki arayışlar hızlanmıştır (Açıkgöz, 2003). Yaratıcı okul ortamı,
kalıpçı kısıtlayıcı ve otoriter bir ortam olmamalıdır. Alışılagelmiş düşünce
yerine

alışılagelmemiş

düşünceyi

desteklemelidir.

Çocuğun

çeşitli

materyallerle ilişkide bulunabileceği, düşüncelerini ve yaratıcılığını ortaya
koyabileceği bir ortam oluşturulmalıdır (Ömeroğlu, 1988). Gelecekte söz
sahibi olacak çocukların yaratıcılıklarını geliştirmede gözlem ve özgürce
tartışmaya fırsat veren yöntemlere yer vermek oldukça önemlidir (Karakuş,
2001). Okulun sanat adına çocuğa vereceği en önemli kazanımlar, duyu
organlarını kullanmasını ve izlenimler edinmesini; olay ve olgular arasında
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bağlantı kurmasını ve bunları yaşamından, doğadan ve sanattan aldığı
zevklere göre değerlendirebilmesini sağlamak olmalıdır (Tonguç, 1997; Akt:
Kurtuluş, 2001). Ayrıca yaratıcı eğitim sürecinde çocuğun dış uyarıcılara
açık, duygu ve isteklerinin farkında olması sağlanmalıdır.
Yaratıcı kişinin en önemli özelliği, yanlış yapma korkusunun olmayışı ve
içsel özgürlüğe sahip olmasıdır. Ancak özgür insan yaratabilir (San, 1985;
Akt: Okvuran, 1993). Bu yüzden yaratıcı faaliyetlerde öğrenci-öğretmen
arasında risk ve başarısızlığa izin verebilen güvenilir ilişkiler kurulması çok
önemlidir (Kimbell, 2000; Akt: Loveless, 2003). Düşünerek yol almak, bütün
benliğiyle katılımcı olmak, olağan dışı olanı korkusuzca denemek, ne olursa
olsun sonucu göze almak, çevreyi benimsemeye hazır olmak, merakla
sürüklenmek yaratıcılığı geliştiren temel davranışlardır ve tüm bu davranışlar
drama aracılığıyla ortaya çıkarılabilir (Üstündağ, 2003).
Erdener, (1970) matematik ile yaratıcılık ilişkisini, "matematikte bir
problemin çözülmesi sırasında, öğrenci çoğunluğunun izlediği yoldan
gidebileceği halde, başka bir çözüm yolunu seçip sonuca ulaşan öğrenci;
yaratıcı bir düşüncede bulunmuş demektir'' şeklinde açıklamaktadır. Bireyin
yaratıcı düşünebilmesini sağlamak ise drama tekniğinin hedefleri arasında
yer almaktadır.
Verber (1979), yaratıcılık ile okul kavramları arasındaki ilişkiyi şu
şekilde

belirtmektedir:

"Çocuklar

şimdi

çok

çeşitli

okul

alanlarında

araştırırken, denerken bulucu, yaratıcı olabilirler. Okul, çocuk ve gençlerin
heveslerinde günümüzün gerçeklerini ortaya çıkaracak olursa, zevk verebilir.
Gerçekçi yaratıcılığın geliştirilmesi okulda tüm derslerde sağlanabilir."
Yaratıcı düşünceyi okul ortamında geliştirebilmek için öğretme ve
.
öğrenme ortamları öğrencinin yaratıcı davranışlarını geliştirecek biçimde
düzenlenmelidir. Bunu sağlamak için uygun öğretme stratejisi, yöntem ve
teknikler kullanılmalıdır. Bu amaçla buluş ve araştırma yoluyla öğretme
stratejisi ile drama, benzetim, beyin fırtınası ve problem çözme gibi yöntem
ve tekniklere yer verilmelidir (Demirel, 2003).

tı,I:)

2.2. 7.3 Oyun ve Drama

Oyun, uzun yıllar çocukların fazla enerjilerini harcadıkları, yaramazlık
yapmasını engelleyen ve taklit etme ihtiyacını gideren bir yol olarak
düşünülürken günümüzde birçok uzman tarafından bir "öğrenme sanatı"
olarak değerlendirilmektedir (Poyraz, 2003, Akt: Pehlivan, 2005). Yaşam
boyu yapılan, düşlenen, söylenen her şeyde oyunsu öğeler vardır (Üstündağ,
2003). Oyun, çocuğun hem etkili anlatım aracı ve dili, hem de baş uğraşıdır.
Oyun, çocuğun en büyük ihtiyacıdır (Adıgüzel, 1993), öyle ki çocuğun bu
ihtiyacı onun yiyecek, sevgi ve barınmaya duyduğu ihtiyaç kadar önemli,
hatta hayatidir. (Önder, 2000).
Oyun oynama, hem psikolojik hem de bilişsel olarak çocuğa çok şey
kazandırır. Oyun içinde eğlenerek ve zevk alarak öğrenme gerçekleşir. Oyun
bu nedenle eğitimde öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerden biri olarak
kullanılmaktadır (Güzel, 2001). Oyun eğitimde kullanıldığında, çocuğun
fiziksel gelişimine katkıda bulunur, öğretmene çocuğu gözleme olanağı verir.
Çocuk, oyun sayesinde heyecanını kontrol etmeyi öğrenir, özgür olma ve
yaratıcılığı kullanma olanağı bulur. Dikkatini toplama, sorunlara çözüm bulma
becerisini kazanır (Dirim, 2002).
Çocuk, karmaşık dünyasında oyun yoluyla bazı örnekler bulur ve temel
yaşam becerileri kazanır. Oyun ve oyundan türeyen drama etkinlikleri,
çocuklara sorun çözme ve iletişim kurma yetilerini kazandırma, kısacası
yaşamın provasını yapma fırsatı verir (Akar, 2000). Dramanın çıkış noktası
çocuk oyunlarıdır (Adıgüzel, 2001).
Drama ile oyunu birbirinden ayrı kavramlar olarak göremeyiz. Drama
oyunun pek çok özelliğini barındırır. Dramayı ve çocuk eğitimindeki
yararlarını anlamanın yolu, bir ölçüde çocuk için oyunun anlamını ve işlevini
anlamaktan geçer. Çocuk, drama etkinliğini genellikle oyun olarak algılar ve
böyle algıladığı için de dikkatini ve enerjisini tıpkı oyun sırasında olduğu gibi
etkinlik üzerinde yoğunlaştırır. Bu sayede çocuğa drama ile birçok kavram,
konu ve sosyal davranışlar daha etkili olarak öğretilebilir (Önder, 2000).
Sınıfta kolaylıkla oynanan, herkesin bildiği bir oyun tüm grubu kaynaştırır. Bu
kaynaştırma süreci, çocuklarda dostluk, arkadaşlık, kardeşlik bağlarını
geliştirir. Çocuklar aralarındaki farklılıkları ayırıcı değil, grubu zenginleştirici
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güzellikler olarak algılamaya başlarlar. Çocuk, oyun içinde kendini keşfeder
ve kendini ifade etme fırsatı bulur. Oyunu güzelleştirecek öneri ve özel
beceriler geliştirmeye başlar ve bu şekilde yaratıcılığı gelişir (Morgül, 2004).
Dramanın oyundan en büyük farkı, sürekli değişebilir ve değiştirilebilir
özellikte olmasıdır. Dramada belli bir tiyatro metni yoktur. Doğaçlamalarla
geliştirilen ve o anda yaratılan metinler, roller canlandırılır. Bu yolla yaratılan
drama yaşantısıyla, kişinin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut
kavramları anlamlandırması amaçlanmıştır (Norman, 1981; Akt: Okvuran,
1993). Tüm bu özelliklerinden dolayı ders konularının öğrenilmesinde,
kökeninde çocuk oyunlarının yer aldığı dramadan yararlanmanın etkili
olacağı düşünülmektedir.
Dramayı tanımlayabilmek ıçın drama ile oyunun benzer ve farklı
yönlerini bilmek gerekir. Bu benzerlik ve farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir
(MEB, 1999):
•

Dramada lider tarafından belirlenen belli eğitse·! amaçlar vardır.
Oyunda ise, çoğunlukla belli bir amaç olmayabilir.

•

Drama bir grup yaşantısıdır. Oyun tek başına da oynanabilir.

•

Drama sürekli değişebilir, değiştirilebilir. Çocuk, oyunlarının içinde ise
geleneksellik, kalıplaşmışlık vardır. Değişimden fazla söz edilemez.

•

Dramada kesin kurallar yoktur, kurallar esnektir.

Katılımcıların

kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilir. Her oyun ise, belirgin
ve vazgeçilmez birtakım kurallara sahiptir. Bu kurallara uymayanlar
oyun dışı bırakılabilir.
•

Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü olmayabilir. O anda yaratılır
ve ortaya konulanlar ilk kez oluşmaktadır. Bu yüzden dramanın
doğrusu yanlışı olmaz. Önemli olan yaşanılan süreçtir. Her oyunun ise
bir başlangıç ve sonuç bölümü vardır. Çoğunlukla sonuç önemlidir ve
belli bir başarı söz konusudur.

•

Dramada

bir

öğretmen

vardır.

Oyunda

yönlendirici

yoktur.

Yönlendirmeyi daha çok oyunculardan biri üstlenir.
•

Eğitimde dramada hiçbir zaman bir şeyi olduğu gibi kabul etme,
öykünme söz

konusu değildir.

öykünmeye dayalıdır.

Çocuk oyunları

büyük ölçüde
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•

Dramada tekrar vardır. Ancak süreç ve yaşantılar farklılaşır. Oyunda
da tekrar vardır. Yapısal anlamda farklılaşma yoktur.

•

Dramada estetik kaygı belirgindir. Bunun için sürecin içinde ve
sonunda estetik biçimlere ulaşılabilir. Oyunda estetik kaygıdan çok,
rahatlama, enerji boşalımı yaşanır.

•

Drama da, oyun da belli kurallar içinde sonsuz özgürlükler içerir.

•

Oyunda da, dramada da çocuğun dikkat ve enerjisi etkinlik üzerinde
oldukça fazla yoğunlaşır (Önder, 2000).

•

Drama sürecinde gözden geçirme ve tartışma yer alır. Oyunda bir
gözden geçirme ve tartışma yer almaz (Önder, 2000).

2.2. 7.4 Okul Tiyatrosu

Okul tiyatrosu, okul saatlerinde ve dersleri içinde yer alan, çalışma ve
proje gruplarında oyun formlarının işlenmesi şeklindedir (Adıgüzel, 1993).
Okul oyunu veya temsili de diyebileceğimiz bu çalışmalar klasik sahneleme
dışında pek çok formu kullanabilir. Maskelerle tiyatro, pandomim, okul
operası, müzikal, dans, birlikte yüksek sesle konuşma, konuşma korosu
şeklinde düzenlenebilir. İzleyici kitlesi, oyuncu, öğrenci, veli ve yöneticiler
olarak yapılanır. Estetik haz verir ve sosyalleşmeyi önemli ölçüde geliştirir
(San, 2002).

2.2. 7.5 Dramatizasyon

Dramatizasyon, bir konu, bir olay ya da bir durumun çocuklara roller
verilerek, hareket, mimik ve sözlerle canlandırılmasıdır. Dramatizasyonda
genellikle yazılı bir metinden yola çıkılır. Bu bir öykü, fıkra ya da bir gazete
haberi olabilir. Öğretmen konuyu veya öyküyü belirler, çocukları yönlendirir.
Her çocuk olmak istediği karakteri kendisi seçer (Dirim, 2002).
Çocuklar küçük yaştan itibaren dramatizasyon yöntemine yatkındırlar.
Çünkü oyunlarında sık sık, anne, baba, şoför, öğretmen, bakkal, çizgi film
kahramanlarının rollerini oynarlar. Bu tip oyunları okullarda da devam ettirme
eğilimindedirler (Ekinözü, 2003).

52

Dramatizasyon, bir öykü içinde sunulan durum ve olayların oynanması,
canlandırılmasıdır. Bir konu, bir olay ya da durumun çocuklara roller
verilerek, hareket, mimik ve sözlerle dramatize edi·lmesidir. Genellikle yazılı
bir metinden yola çıkılır. Bu bir öykü, bir fıkra ya da bir gazete haberi olabilir.
Her çocuk istediği karakteri kendisi seçer. Öğretmen ise konuyu veya öyküyü
belirler, çocukları yönlendirir. Ancak bu seçimlerde çocukların yaş ve gelişim
durumlarını dikkate almak zorundadır (Dirim, 2002).

2.2.7.6 Psikodrama

Psikodrama kelime olarak, kişilerin iç dünyalarının eyleme dönüşmesi
anlamına gelmekle beraber, bir tür dramatizasyondan ya da spontan
tiyatrodan yararlanılarak gerçekleştirilen bir ruhsal geliştirme ve tedavi
yaklaşımı olarak tanımlanır (Karadağ ve Çalışkan, 2005). Psikodramada
amaç, katılan bireylerin iç görü kazanmaları yolu ile psikolojik gelişmelerinin
sağlanması ve bu yolla tedavi edilmeleridir (Önder, 2000).
önceleri psikoterapi uygulamalarıyla sınırlı olan bu yöntem, günümüzde
teşhis ve tedavi aracı olarak kliniklerde, insan ilişkilerini geliştirmede ve bir
eğitim

aracı

olarak

danışmanlığında,

da

ıslahevleri

eğitim
ve

kurumlarında,

hapishanelerde

endüstride,
olmak

üzere

evlilik
çeşitli

kurumlarda hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulanmaktadır (Kaner,
1990). Drama psikodrama boyutuyla iyileştirici özellik taşır. İçe kapanık
çocukların arkadaşlarıyla kaynaştığı ve oyuna katıldığı anlar keyifle yaşanır.
Kendini ifade edebilen çocuk rahatlayarak çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurar.
İleride ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukların çocuk yaşta önlenmesi bu
yolla mümkündür (Morgül, 1995).

2.2. 7. 7 Rol Oynama
Rol oynama yöntemi, bir düşünce, durum, olay veya problemin, bir
grubun tümü tarafından ya da gruptan seçilen belirli üyelerce dramatize
edilmesine dayanan bir öğretim yöntemidir (Adıgüzel, 1993). Rol oynama
yöntemi, eğitim ortamını daha eğlenceli hale getirerek öğrenilenlerin daha
kalıcı olmasını sağlar. Çocuklar bu yöntemle bir düşünce, problem veya olayı
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daha yakından inceleme fırsatı bulurlar. Bazı soyut konuları somutlaştırmada,
geçmişteki bir olayı anlatmada, gidilemeyecek bir yeri tanımlamada veya
sınıfa getirilmesi mümkün olmayan yaşantıları aktarmada rol yönteminin
uygulanması işe yarar bir etkinliktir.
Rol oynama, oyun içinde bir karakterin duygularını, düşüncelerini
canlandırmadır. Çocuk rol oynarken o kişinin kişiliğine bürünür ve o
karakterin davranışlarını daha iyi anlayabilir. Toplumdaki farklı kişilerin
rollerine girme, o kişileri tıpatıp taklit etme anlamı taşımaz. Karaktere yeni
şeyler katıp, yeni diyaloglar eklenir. Rol oynama etkin bir öğretim tekniği
olarak kullanılabilir. Rol oynama, kendisini diğer kişinin yerine koyma, nesne
ve olaylara o kişinin görüş açısıyla bakabilme becerisinin kazanılmasıdır.
örneğin, evcilik oyununda annenin ya da babanın rolünü oynayan çocuk,
onların davranışlarını daha kolay anlayabilir (Dirim, 2002).

2.2.7.8

Doğaçlama

Doğaçlama,

belirli

bir

ön

hazırlık

yapılmamış,

akışı

önceden

ayrıntılarıyla saptanmamış, o anda düşünülen ve belirlenen bir konunun,
anında geliştirilerek yaratılması ve özgün bir estetik oluşturma sürecidir
(Adıgüzel, 1993). Doğaçlama etkinlikleri hem yaşam durumlarına bir
hazırlıktır,

hem

de

iyileştirici

özellikler

taşır.

Doğaçlama

süreçleri

değişebilirliği ve yaratmayı sağlar (San, 1990). Dramaya bir bakıma
doğaçlama da denilebilir, çünkü dramanın temelinde doğaçlamalar vardır.
Doğaçlama, dramanın en canlı, en verimli, en yaratıcı tekniğidir (Okvuran,
2000).

Doğaçlama, bireysel ve_ grupsal yaratıcılığın en çok ön plana

çıktığı çalışmalardır (Kaf, 1999). Bu da kalıplaşmayı önler (San, 1990; !\kt:
Adıgüzel, 2001).
Doğaçlama,

yazılı

bir

konuya

dayanmadan

içe

doğduğu

gibi

canlandırarak oynama ve konuşma anlamına gelir. Pandomimde olaylar ve
durumlar canlandırılırken rol oynamada herhangi bir karakterin duygusal
özellikleri canlandırılır. Doğaçlamada ise her ikisi de vardır. Çocuktan
canlandırdığı kişiyi belirgin bir özelliğinin örneği; doktorun hastayı muayene
etmesi, polisin trafiği yönetmesi vb. ile değil duygusal durumları (neseli,
kızgın, şaşkın, düşünceli) ile oynaması istenir. Diyaloglar çocuklar tarafından
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doğal olarak oluşturulur. Konuşmalar ilk başlarda kısa ve sınırlıdır. Daha
sonraları çocuk alıştıkça kazanmış olduğu dil yeteneğini dilediği gibi kullanma
olanağına kavuşur. Doğaçlama çocuğa sosyal olaylardaki gerçeğe uygun
davranışları sergilemesi için olanak sunar. Aynı zamanda yaşamda
karşılaşamayacağı düşsel durumları da oynama, canlandırma olanağı bulur
(Dirim, 2002).
Yeni tanışan iki insanın ilişkisinin gelişmesinde doğaçlamayı çok iyi
görebiliriz. Kimse bir diğerinin daha sonra ne söyleyeceğini ve nasıl
davranacağını

bilemez

(Adıgüzel,

1993).

Bu

yüzden

doğaçlamalar

sürprizlerle doludur (O'Toole, 1992; Akt: Okvuran, 2000).

2.2.7.9 İletişim ve Drama

İletişim en az iki birey arasında karşılıklı olarak gelişir ve bilişsel,
devinimsel ve duygusal tüm davranışları içerir. İletişim, düşünce ve bilginin
herkesçe aynı değerde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı
etkinin sağlanmasıdır (Adıgüzel, 1993). Öğrenme ve öğretme süreçlerinde
gerçekleştirilen tüm etkinlikler birer iletişim etkinliğidir. Öğrenci eğitim
ortamında öğretmen ve diğer tüm çevreyle ile iletişim kurar.
İletişim, duygu ve düşüncelerin söz, yazı, görüntü ve hareket aracılığı
ile başkalarına aktarılmasıdır. Dramanın temelinde iletişim esastır. Drama
çalışmalarında çocuk, kendisiyle, karşısındakiyle ve grupla iletişim halindedir.
Etkinlik sırasında duygular, düşünceler ve yaşantılar sözlerle paylaşılırken
çocuklar birbirleriyle iletişim kurarlar. Sözlü iletişim, dilin gelişimi ve
zenginleşmesi için de olanaklar sunar. Drama etkinlikleri sırasında farklı
sözcükler, diyalekt ve aksanlarla karşılaşırlar. Zamanla ses tonlarını
ayarlamayı, konuşma hızlarını, vurgulamayı sözcüklerin doğru söylenişini
öğrenirler. Çocuklar ayrıca bedenlerini, başlarını, ellerini ve kollarını, gözlerini
kullanarak iletişim kurulabileceğini keşfederler. Drama iletişim kurmanın yanı
sıra duygu, düşünce ve istekleri ifade yeteneği kazandırır (Dirim, 2002).
Drama ve iletişim birbiri ile bütünleşmiş iki

kavramdır. Drama

çalışmalarında ortaya konulan tüm ürünler paylaşılmaktadır (Adıgüzel, 1993).
Drama, diğer insanlarla iletişim kurma konusunda alıştırma yapma olanağı
sağlar. İletişimde bulunmayı öğrenmek için yaşantılar sunar (Önder, 2000).
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2.2.7.10

Etkileşim ve Drama

Drama bir grup etkinliğidir ve doğasında etkileşim vardır (Morgül, 1995)
ve etkileşim de insanın insanla karşılaşmasıyla ortaya çıkan bir olgudur
(Şentürk, 1996). Drama, bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim
sağlayarak bireyin çevresine uyumunu kolaylaştırır ve en başta kendisi olmak
üzere diğer insanları tanımasını ve anlamasını kolaylaştırır.

Drama

uygulamalarının çok önemli bir boyutu olan sosyalleşme, öncelikle grup içi
etkileşimle gelişir (San, 1994). Öğretmen ve eğiticilerin belki de asıl görevi,
çocukların ve ergenlerin dünyayı anlayabilmeleri yönünde onların çevreleri ile
başkalarıyla ve kendileriyle etkileşim ve iletişime girmeleri için olanaklar
hazırlamaktır (San, 1990).
Drama etkinliği sırasında çocuk, gruptaki diger çocuklar ve öğretmenle
iletişim

ve

etkileşim

halindedir.

Duyguların,

düşüncelerin,

ilgi

ve

alışkanlıkların drama sürecinde karşılıklı olarak paylaşılması etkileşimdir.
Etkileşim, iletişim süreci içinde gönderilen mesajın karşısındaki tarafından
yorumlanarak tepkide bulunulmasıdır. Karşılıklı etkileşimle konular daha
derinlemesine öğrenilebilir, kişilerin birbirine bakısı daha açık hale gelir.
Çocukların uyumlu ve başarılı bireyler olmasında karşılıklı iletişim ve
etkileşimin önemli payı vardır (Dirim, 2002).

2.2.7.11 Empati ve Drama

Günümüzde artan iletişim sorunlarına, yalnızlığa ve yabancılaşmaya
karşı en etkili yol insanların birbirlerini anlamaya çalışmalarıdır. Empati,
günümüz insanının yaşadığı yabancılaşmanın üstesinden gelmesinde ve
dünyada yalnız olmadığını görmesinde etkili bir yoldur (Rogers, 1983, Akt:
Okvuran, 1993).
Rogers'a göre empati "kişinin, kendini karşısındakinin yerine koyarak,
onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, onun hissettiklerini
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir (Dökmen, 1988, Akt: Kaner,
1990). Empatide, bir insanın diğerinin iç dünyasına girmesi söz konusudur.
Yani karşıdaki kişi "sen" olarak değil "ben" olarak yaşanır. Karşısındaki kişinin
duygularını anlayan birey, ona daha anlayışlı ve duyarlı davranarak
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çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurabilir. Drama empati yeteneğini
geliştirerek bireylerin birbirlerini anlamasını kolaylaştırır.

2.2.7.12 Yaratıcı Drama

Karadağ ve Çalışkan'a göre drama, birlikte yaratılan, yazılı bir metin
olmadan yola çıkılan bir oyundur. Yaratıcı drama, çocukların yaratıcılıklarının
geliştirilmesi için dramanın kullanılmasıdır ve çocuk eğitiminde sanatsal
becerilerinin geliştirilmesinde, kendini tanımada uygulanır. Yaratıcı drama
etkinliği katılımcılar tarafından ciddiye alınarak, gerçekmiş gibi canlandırılır.
Yazılı bir metin yoktur, o anda yaratılanlar ilk kez vardırlar ve doğrusu yanlışı
da yoktur. Bu nedenle yaratıcı dramada yanlış yapma korkusu olmaz.
Yaratıcı drama doğaldır, yazılı bir metni yoktur, sunuşsal değildir yani
sahnelenmesi gerekmez, olay merkezlidir. Lider tarafından rehberlik edilen
katılımcılar, yaşadıkları ve hayal ettikleri durumları yaratıcı drama şekli içinde
yansıtırlar. Lider grubun keşfetmesi, gelişmesi, fikirlerini ve duygularını
dramatik oyunlar yoluyla ifade etmesi için rehber olur. Yaratıcı dramanın
doğal ya da doğaçlama şeklinde olması, sunuşsal olmaması, onun seyircilere
sergilenmesinin gerekli olmadığını göstermektedir. Yaratıcı dramaya katılan
kişilere katılımcı, yöneten kişilere de, öğretmen yerine, lider denmektedir
(Karadağ ve Çalışkan, 2005)
Önder (2004), yaratıcı dramayı; mümkün olduğunca esnek olmakla
birlikte, temel kuralları önceden ve dışarıdan belirlenmiş, bir grupta yaşanan,
yetişkin bir lider tarafından (örneğin öğretmen) yönlendirilen ya da en
azından başlatılan ve çocuklar tarafından bir grup oyunu gibi algılanabilen
etkinlikler bütünü olarak tanımlamaktadır.
Yaratıcı drama, oyun çağı olarak adlandırılan 3-6 yaş arası dönemden,
yetişkinlik dönemine değin değişik yaş gruplarına ait olan kişilerden oluşan
gruplara uygulanabilme özelliğine sahip bir yöntemdir. Yaşa göre gelişim
özellikleri farklılık gösterdiğinden, çocuk ve ergenlerde grup içi yaş düzeyinin
birbirine uygun olması gereklidir. Yetişkin dönemde bu farklılık önemli
değildir. Yaratıcı drama, grubun özelikleri, amaçlar ve gruba kazandırılmak
istenen hedef davranışlar (bireyin kendini tanıması, iletişim gücünün artması,
daha özgür ve yaratıcı düşünebilmesi gibi) doğrultusunda hazırlanmış,
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değişik

aşamaları

içeren

programın,

lider

veya

liderler

tarafından

uygulanması temeline dayanan bir yöntemdir. (Uysal, 1996 ).
"Yaratıcı drama" (creative drama) kavramı daha çok ABD'de kullanılan
bir kavramdır. İngiltere'deki yaratıcı dramanın eğitim süreçleri içinde
kullanılması bakımından en deneyimli ülkedir ve daha çok "eğitimde drama"
(drama in education) kavramı kullanılmaktadır. Federal Almanya'da yerleşmiş
kullanım ise, "okul oyunu" ya da "oyun ve etkileşim" (Schulspiel, Spiel und
lnteraktion) olup, bu konu ile kavramsal ve uygulamalı olarak ilgilenen alanda
"Oyun ve Tiyatro Eğitbilimi" ya da "Oyun ve Etkileşim Eğitbilimi" (Spiel-und
Theater Paedagogik veya lnteraktionspaedagogik) adını almaktadır (San,
1990).
Drama etkinliklerine her yaştan insanlar katılmakla beraber "Yaratıcı
Drama" yaşı 5-14 yaşlar arası bireyler için daha uygundur (Karadağ, 2003).
Son yıllarda yapılan araştırmalardan biri olan Kocayörük (2004)'e göre de
yaratıcı drama, kalıcı öğrenmeye ve davranışı geliştirmeye yönelik olması
açısından, çağdaş ve modern eğitimin vazgeçilmez yöntemlerinden biri
haline geldiği görülmektedir. Birçok araştırmacı ve eğitimci, yaratıcı dramanın
eğitim

sisteminde

oluşturacağı

gelişmelerin

ve eğitim

programlarına

sağlayacağı katkıların yanında, eğitimin her alanda her basamağında
yararlanılabileceği üzerinde de önemle durmaktadır.

2.2.7.13 Eğitici Drama

Dramanın, biri amaç diğeri araç olmak üzere iki kullanılış biçimi vardır.
Dramanın araç olarak kullanılması, bir konunun drama ile öğretilmesi; amaç
olarak kullanılması ise dramayı drama olarak öğretmektir (Sağlam, 1997a).
Drama, eğitim öğretimde bir konunun öğretimi sırasında araç olarak
kullanıldığında "Eğitici Drama" adını alır. Mc Caslin, eğitici drama ile yaratıcı
drama arasındaki en önemli farkı şu şekilde belirtmiştir. Eğitici dramada
amaç oyun yaratmak değil, çocukların konuya eğitim amaçlı olarak
katılmalarını, olayı anlamalarını, farkına varmalarını ve öğrenmelerini
sağlamaktır. Oyun bunun için bir araç olarak kullanılır. Dramada ise amaç,
oyun

yaratmaktır

kazanmaları,

(Önder,

becerilerini

2000).

Eğitici

denemeleri

ve

drama,
ders

çocukların

konularını

beceri

çocukların
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öğrenebilecekleri hale getirmeleri için oluşturulan bir yöntemdir (Mc Clintock,
1984; Akt: Güzel, 2001).
Eğitimde drama yöntemi informal (doğal) ve formal (biçimsel) drama
olmak üzere ikiye ayrılır:
Formal dramada oyun belli bir metne bağlı olarak oynanır. Oynanacak oyun
ya da hikaye oyuncular tarafından paylaştırılmış, ezberlenmiş ve provası
yapılmıştır. Bu yüzden formal drama daha çok yetişkin öğrencilere yöneliktir
(Pehlivan, 2005).

İnformal drama ise gerek duyulduğu zaman hazırlık yapılmaksızın
gerçekleşir.

Daha çok doğaçlama şeklindedir.

Bu drama tekniğinde

öğrencilere belli karakterler tanımlanır ve bu rolleri oynamaları istenir. Bu
drama tekniğine "eğitici drama" da denir (Önder, 2003). Bu drama tekniğinin
amacı bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak, duygu ve
düşüncelerini kendi sözcükleriyle diledikleri gibi açıklamalarına olanak
sağlamaktır. Bu tür davranışlar küçük yaşlarda kazanıldığı için, böyle bir
tekniğin daha çok erken yaşlarda uygulanması faydalı olur (Pehlivan, 2005).
Dramayı eğitimde kullandığımız zaman informal dramadan bahsederiz.
İnformal drama yazılı değildir, yani bir metne bağlı kalmaz. Önceden
belirlenen ve tasarlanan kişiler yoktur. Hepsi çocuklarla birlikte oluşturulur.
Dolayısıyla tümüyle doğaçlamaya dayanan bir yöntemdir (Sağlam, 1997a).

2.2.8 Drama Yönteminde Planlama

Drama yönteminde verimliliği arttırmak için belirlenen amaçlara uygun
bir planlamanın yapılması gereklidir. Çünkü drama etkinlikleri iyi bir
organizasyon gerekli kılar. Eğitimci drama etkinliklerini planlarken aşağıdaki
kriterleri göz önünde tutması gerekir.
1. Tema seçimi: Çocukların ne öğrenmesi isteniyor?
Örneğin; işbirliği, para
2. Çevre düzenlemesi: Öğrenme en iyi hangi ortamda gerçekleşebilir?
örneğin; müze, supermarket
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3. Eylem seçimi: Çocuklar ne yapacaklar?

Örneğin, malları raflara yerleştirecekler.
4. Püf noktası ne olacak? Başlangıçta çocuğun dikkatini konuya
çekebilmek için ne kullanılacağı. Bu işi, herhangi bir şekilde öğretmen
yapabileceği gibi, bir mektup, bir kumaş parçası, bir resim, bir heykel
aracılığı ile de yapılabilir (Gönen ve Dalkılıç,1998).
5. Çocukların rol seçimi: Çocuklar kim olacaklar? Çocuklar drama
konusunda deneyim kazandıkça çok çeşitli roller seçebilirler. Fakat
başlangıçta hepsinin aynı rolü oynaması daha iyidir.
6. Odak noktası seçimi: Drama ne hakkında olacak? Yani çözülecek
problem nedir? (Güneysu, 2004)
7. Öğretmenin rol seçimi: Öğretmen drama çalışmakta olan çocukların
mümkün

olduğunca

dışında

kalmamalıdır.

Onun

rolü

sadece

denetleyici ve yön verici olmamalıdır. Oyuncu olarak da etkinliğin
içinde sıklıkla yer almalıdır.
8. Çevrenin belirlenmesi: Drama etkinliğinde çevrenin önemi canlı ve
gelişmeye açık bir çevre olması gereği olarak açıklanabilir. Katı
sonuçlanmış bir çevre yerine, gelişen, büyüyen bir çevre, başka bir
deyişle yaşayan çevre eğiticidir. Çevre belirlenirken etkinliğin niteliği
dikkate alınmalıdır. Bunun yanında mümkün olduğu kadar grubun
geniş mekana dağılması önlenmelidir (Önder, 2000).

Drama etkinliklerini

planlamada bu sekiz basamak önemle ele

alınmalıdır. Diğer etkinliklerde olduğu gibi drama etkinliklerinde de yapılacak
olan iyi bir planlama, drama sürecinin etkili işleyişine yardımcı olacaktır.
Böylece uygulama sırasında yaşanacak olan aksaklıkların ve zaman
kayıplarının önüne geçilerek belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacaktır.

2.2.9 Dramada Öğrenme Türleri

Yaratıcı drama, katılanlara birçok öğrenme türünü bir arada sunabilen
bir tekniktir
sıralanmıştır.

(Önder, 2002a).

Söz konusu öğrenme türleri

aşağıda

60

2.2.10.1 Yaşantılara Dayalı Öğrenme

Yaparak yaşayarak öğrenmede; çocuğu merkeze alma ve onun
katılımını sağlama ön planda tutulmaktadır. Drama da çocuklara yaparak
yaşayarak öğrenme olanağı sunan bir tekniktir. Çünkü drama etkinlikleri ile
çocuklara grup içinde bazı olayları, durumları, kavramları yaşayabilecekleri
ortamlar sunulur. Çocuklar bu ortamlarda deneyerek, yaparak, görerek,
hissederek öğrendiklerini yaşantılarına aktarırlar.

Bu

nedenle

drama

dışarıdan pasif olarak izlenen bir durum değil, katılanların içinde yaşadıkları
bir süreçtir.
Canlandırılan farklı roller, oynanan herhangi bir olay, konu ya da
nesne gerçekte olmasa da, yaşanan etkinliğin kendisi gerçektir. Çocuklar
bizzat etkinliğin içinde yaşadıkları için, kendisi birtakım sonuçlar çıkarır.
Böylece öğrenilenler daha derinlemesine öğrenilmiş olur. Zaten yaşayarak
öğrenmenin kalıcı davranışlara yol açan etkili bir öğrenme olduğu kabul
edilmektedir. Çocukların doğrudan dramada kendi yaşantıları yolu ile
öğrendiği bilgileri, benzer durumlarda kullanabilme ve başka gerçek
durumlara genelleyebilme olasılığı yüksektir (Önder, 2002a; Aral ve diğerleri
2000).
2.2.10.2 Hareket Yolu He Öğrenme

Çocuğun hareketi, onun çevresiyle etkileşimini başlatmakta, temel
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakta ve yaşamının devam ettirilmesine
yardımcı olmaktadır. Bu öğrenme yolu; çocuğun kendi bedenini tanımasına,
vücut parçalarını ve bunların görevlerini öğrenmesine yardımcı olur.
Dramada da çocuğun zihinsel gelişimiyle beraber, çocuğun kendini tanıması,
denetim altına alması hareket yolu ile olur.
Yine drama çocukların duygularını ve düşüncelerini büyük beden
hareketleri ile ifade ederek, çocuklarda rahatlama sağlar. Rahatlama ile
çocuklar enerjilerini dışa vururlar. Aynı zamanda birçok kavramı ve süreci
öğrenirler (Aral ve diğerleri, 2000).
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2.2.10.3 Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme, etkin katılım ilkesine dayanmaktadır. Ülkemizde
ezbersiz eğitim, etkileşimli eğitim olarak da tanınan bir yaklaşımdır (Aykaç,
2005). Öğrenme sürecinde çocuğu merkeze alan ve onun aktif olmasını
sağlayanyöntemleröteden beri kabul görmüştür.
Artık günümüzde çocuklar; bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları
üzerinde yoğunlaşan, öğrenen merkezli, çağdaş yöntemler aracılığıyla;
problem çözmeye, yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye, kendi fikirlerini
geliştirmeye ve ortaya koymaya yönelirler. Drama da çocuğu öğrenme
sürecinde aktif kılan ve onun düşüncelerini ortaya koymasını sağlayan bir
yöntemdir. Drama çalışmalarında çocuk kendini ve yakınındaki sosyal
çevresini inceleme ve

sosyal çevresinde denemeler yapma fırsatı

bulmaktadır. Çocuklar drama etkinleri esnasında hem bilişsel hem de
davranışsa! anlamda etkinliklere aktif olarak katılırlar. Çocuklar bizzat
katıldıkları ve hoşlandıkları etkinlikleri gerçekleştirirkendaha fazla deneyim
elde ederler. Duygularını ve düşüncelerini açıklama imkanı bulurlar. Çocuk,
etkinliklerin pasif bir izleyicisi değildir. Çocuğun, drama ile hem sürece aktif
bir şekilde katılması, süreci yorumlaması,analiz etmesi, hem de sentezleme
yolu ile kendini, başkalarını, nesneleri öğrenme ve anlaması mümkün olur
(Aral ve diğerleri,2000).
2.2.10.4 Etkileşim Yolu İle Öğrenme

Drama çalışmaları esnasında çocuk arkadaşları ve öğretmeni ile hem
sözlü olarak hem de beden yolu ile etkileşim halindedir. Çocukların
kendilerini rahat hissettikleri, sevgi dolu ortamlarda etkinlikleri konuşarak,
bedeni ile dokunarak, iletişime dayalı olarak etkileşimler kurarlar. Böylece
çocuklar arkadaşlarındanve öğretmenlerindenbirçok kavram,konu ve durum
öğrenmektedir(Önder,2002a).
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2.2.10.5 Sosyal Öğrenme

Günlük hayattaki

öğrenmelerin

büyük bir çoğunluğunu

sosyal

öğrenmeler oluşturur. Bu öğrenmeler diğer insanlarla ilişki içerisindeyken
gerçekleşir. Konuşma, yeme, içme gibi davranışlar başkalarını gözleyerek
öğrenilir. Sosyal öğrenmeyi açıklayan Bandura; insan davranışlarının, sadece
pekiştirme ile değil, davranışsa! ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi ile
olabileceğini ileri sürer. Birey başkalarını gözlemleyerek onları model alır.
Sosyal olarak model alma, çoğu sosyal davranışların etkili olarak öğrenildiği
bir süreç olarak kabul edilmektedir (Önder,2002; Aral ve diğerleri, 2000 ).
Çocukların, drama etkinlikleri ile bir yandan içinde bulundukları grup
aracılığıyla birçok kavramı, konuyu; diğer yandan da sosyal çevreyi, yani
gruptayaşam ile ilgili bilgileri, kuralları ve davranışları öğrenmeleri kolaylaşır.
Aynı zamanda drama, etkinliğe katılan çocukların model işlevi görerek diğer
çocukların gözlem yoluyla öğrenmesine katkıda bulunabilir (Aral ve diğerleri,
2000).
Goleman (1998); çocukların uyumlu ve başarılı bireyler olarak
yetişmesinde önceden sanıldığı gibi zekanın değil, sosyal ilişkilerde gerekli
olan sosyal becerilerin gerekli olduğunu söylemektedir. Bunun sonucunda
empati yapma, iletişim ve özgüven gibi nitelikler daha çok ön plana çıkmıştır.
Bu beceriler geleneksel aktarmalar yolu ile değil, ancak bir grupta çalışılırken
kazanılabilir. Drama etkinlikleri grupla yapıldığı için çocuklara bu yönde katkı
sağlar (Akt: Önder, 2002a). Aynca drama etkinlikleri ile verilen bilgiler sosyal
yaşama en benzer koşullarda verildiğinde öğrencilerin hem daha fazla ilgisini
çekmekte, hem de bu bilgileri gerçek yaşama genelleyebilmeleri daha kolay
olmaktadır.
2.2.10.6 Tartışma Yöntemi

Herhangi bir grubun bir başkanın yönetimi altında, belli bir düzen
içinde, hepsini ilgilendiren sorular üzerinde ve belirli bir amaca dönük
karşılıklı görüşmelerdir. Drama, oyuna katılmak, süreci yaşamak, tartışmak
ve başka şekillerde ortaya koymaktır. Herkesin bir görev üstlendiği dramada
pek çok farklı düşünce ve yorum ifade edilebilir. Böylece öğretmenle çocuklar
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arasında ve çocukların kendi aralarında tartışmalar oluşur ve bu tartışmalar
öğrenmeler yönünden etkilidir. Özellikle drama etkinliği sonunda soru-cevap
yöntemi ile yapılan tartışma bölümü, çocuğun yaşadıklarını daha iyi
anlaması, kavramlaştırması yönünden yararlı kabul edilmektedir (Önder,
2002a). Dramanın sadece oyun kısmının oynanıp bırakılması, bu yöntemden
beklenen yararın sağlanmasını etkiler. Çünkü böyle bir uygulama çocukların
yapılan etkinlikleri sadece oyun olarak algılamasını sağlar.
2.2.1O.7 Keşfederek Öğrenme

Çocuklar, gerek fiziksel gerekse sosyal çevreye ilişkin yaşantılarını ve
bunlarla ilgili algılamalarını, düşüncelerini değişik şekillerde simgeleştirerek
yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar. Bu arada çocuklar önceki yaşantılarından
öğrenmiş oldukları bilgilerden yararlanarak, yeni bir öğrenme düzeyine
geçerler. Bu öğrenme, fiziksel ve sosyal çevrenin daha önce farkında
olmadığı yönlerini keşfettiği bir öğrenmedir (Önder, 2002a).
Keşfederek öğrenme, çocukta merak duygusunu uyandırarak ve
çocuğun güdülenmişlik düzeyini arttırarak, yaratıcılığını geliştirmesini ve
özgün ürünler ortaya koymasını sağlar. Bağımsız öğrenen, keşfederek
öğrenen öğrenciler yetiştirmek için öğretmen; öğrenme - öğretme sürecinde
çocukları doğal ilgilerine yönelterek, araştırmalarına, keşfetmelerine fırsat
vererek problemlerin cevaplarını vermek yerine; problemleri kendi kendilerine
ya da grupla işbirliği içinde çözmelerine teşvik etmelidir. Dramada keşfederek
öğrenmeyi gerçekleştirirken öğretmen, çocuklara problem durumlarını verip
problemlerin cevaplarını; soru sorarak, denemelerini ya da canlandırmalarını
sağlayarak keşfetmelerine yardımcı olur (Aral ve diğerleri, 2000).

2.2.10.8 Duygusal Öğrenme

Öğrenme sırasında çocukların çok sayıda duyu organını kullanması
öğrenmenin kalıcılığını arttırır. Demirel'e (2000) göre; dramada görme,
koklama, tatma, dokunma duyularına yönelik etkinlikler yer alır. Drama
etkinliklerinde

kullanılan

malzemelerin

başında

çocukların

kendisi
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gelmektedir. Çocukların bizzat katıldığı, bütün duyularına hitap eden drama
etkinlikleri öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenilenlerin geç unutulmasını sağlar.
Duygularla öğrenme arasındaki ilişki de hatırlama açısından önemlidir.
Duygusal öneme sahip olaylar daha kolay hatırlanırken; korku, kaygı gibi
olumsuz heyecanların yanı sıra sevinç gibi aşırı heyecanlar da öğrenmeyi
olumsuz etkilemektedir. Duyguların yaşanmasına , duyguların eğitimine,
çeşitli duyguların uyanmasına yol açan drama etkinlikleri, duyguların
eşliğinde öğrenmelere olanak sağlamaktadır (Aral ve diğerleri, 2000).

2.2.10.9. İşbirliği Kurarak Öğrenme
Çocukların ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde
çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme
sürecidir (Aykaç, 2005). İşbirliği kurarak öğrenmede çocuklardan beklenen,
hem kendilerinin hem de diğerlerinin öğrenmelerini üst düzeye çıkarmalarıdır.
Gruptaki her birey sorumluluk sahibi olup, grubun başarısı için eşit şansa
sahiptir (Aral ve diğerleri, 2000).
İşbirliği kurarak öğrenme yollarından biri de drama yöntemidir. Drama
etkinliklerinde çocuk, grupla birlikte çalışır. Bu etkinliklerle grupta işbirliği
kurma, yardım etme, yardım alma, içinde bulunduğu grup ile çalışma ve grup
birliğinin farkında olma deneyimleri yaşanır. Öğretmen çocukları gruplara
ayırarak, onlara belli roller verir. Her çocuk bulunduğu gruptaki akranlarına
karşı, aldığı rolü canlandırma konularında sorumludur (Önder,2002; Aral ve
diğerleri, 2000).
2.2.10.1O. Kavramsal Öğrenme

Kavramlar düşünce birimleridir ve bilgilerin yapı taşlarını oluştururlar.
Öğrenme-öğretme

sürecinde

birçok

kavramın

öğrenciler

tarafından

öğrenilmesi gerekmektedir. Öğretmenler soyut düşünceler içeren kavramların
öğrencilere

kazandırılmasında

sorunlar

yaşamaktadır.

Bunun

nedeni

öğretmenlerin kavramı geleneksel yöntemlerle tanımlamaya çalışmalarıdır.
Bu şekilde kavramın somutlaşmadığı ve öğrencinin sürece katılamadığı
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öğrenmelerde,

öğrencilerin

kavramları

algılamaları

zor

olmaktadır

(Aykaç,2005).
Bunun

için,

özellikle

küçük

çocuklarda,

temel

kavramların

öğretilmesinde, fiziksel ve sosyal çevreyle kurdukları etkileşim önemli
olmaktadır.

Bu

tür

yaşantıların

sunulmasında

drama

etkinliklerinin

kullanılması faydalı olmaktadır. Çocuklar dramaya katılırken kavramlarla ilgili
belli yaşantılar geçirirler. Belirli bir kavrama ait ilgili ve ilgisiz somut örnekler,
yaşanır hale getirirler. Dramanın sonunda yapılan tartışma bölümünde de
kavramın bilinçli olarak farkına varılması sağlanır (Aral ve diğerleri, 2000).
Gavin Balton'a göre de, sınıfta drama etkinlikleri temelde çocukların kavrama
gücünde değişiklikler yapmaktadır.

2.2.1O Dramada Değerlendirme

Drama etkinlikleri grup tartışması ile tamamlanmalıdır. Önder'e göre
dramada üç temel yapı vardır: yönerge, yaşantı ve bilgi. Öğretmenin verdiği
yönerge ile yaşantı başlar. Oynanan oyun, oynanan rol, yapılan hareket,
dinlenen müzik gibi çalışmalarla yaşantı devam eder ve tamamlanır. Bilgi ise,
o yaşantıdan soru-cevap yöntemi ile çıkarılan, hatırlanan, etiketlenen,
kategorileşen sözel mesajlardır (Önder, 2002a).
Çocuklar geçirdikleri yaşantılar üzerinde tartışıp konuştuklarında
yaşadıklarını daha etkili olarak kodlarlar, grupları ayırt ederler, analiz ve
sentez

yaparlar.

Tartışma

bölümündeki

amaç,

çocukların

kendi

denemelerinden, yaşantılarından sonuçlar çıkarmalarını sağlamaktır. Drama
etkinliği sonunda tartışmanın yapılmaması, drama etkinliğinden beklenen
yararın sağlanmasını engeller. Çünkü bu durumda yapılan yalnızca bir oyun
etkinliğidir (Önder, 2006).
Ancak drama sonrası yapılan değerlendirmelerin amacı, kesinlikle
çocuğun

performansının

değerlendirilmesi

değildir.

Performansı

değerlendirilen çocuk diğer drama etkinliklerine daha rahat katılması ve
kendini özgür hissetmesi engellenmiş olur. Zaten böyle bir değerlendirme
şekli dramanın temelini oluşturan düşünceye terstir. Çünkü dramada
mükemmel sonuç değil, sürece katılım önemlidir (Önder, 2002b).
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Önder'e (2002b) göre drama etkinliğinden sonra yapılan grup
tartışmasınınyararları şöyle sıralanabilir:
•

Öğretmen, drama etkinliği sonrasında yaptığı değerlendirmeler ile,
çocukların anlayıp anlamadıklarını görmüş olur. Buna bağlı olarak,
etkinliğin bir sonraki uygulaması öncesinde, bazı hazırlık çalışmaları
yapabilir.

•

Etkinlik sırasında, geçirilen yaşantılar ile ilgili olarak sorulan sorular,
çocukları yaşadıkları durumları tekrar düşünmeyeyönlendirir. Böylece
yaşantıların derlenip toplanması, düşüncelerin, bilgilerin tasnif
edilmesi,

üzerinde

çalışılan

kavramların,

konuların

tekrar

tanımlanması, vurgulanması sağlanmış olur. Kısaca, bilgilerin bilişsel
düzeyde öğrenilmesive kalıcılığısağlanmışolur.
•

Çocukların yapılan etkinlik konusunda bilinç düzeylerini geliştirmeye
yardımcı olur. Çocuklar biraz önce yaşadıklarını, bir "resim" gibi ele
alıp incelediklerinde "dışarıdan baktıklarında" yaşananlar daha
somutlaştığında, farkındalık düzeylerinin yükselmesi sağlanır. Bu
aşamada çocuk, kendi gerçek yaşantılarını da paylaşabilir, iç dünyası
hakkında bilgi verebilir. Bu sayede grup paylaşımının rahatlatıcı
etkisindenyararlanır.

Etkinlik sonrasında yapılan tartışmanın farklı düzeylerde ele alınması
uygun olur. Bu düzeyler:
1. Tanımsal
2. Duygusal
3. Bilişsel
4. Yaşantısal

1. Tanımsal düzey: Oyun esnasında yaşananların tanımlandığı
düzeydir. Böylece etkinliğin hatırlanması ve süreç olarak gözden
geçirilmesi sağlanmış olur. Öğretmen, "Biraz önce oynadığımız
dramadakimler vardı?" gibi sorular sorabilir.
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2. Duygusal

düzey: Çocuğa yaşadıkları ile ilgili olarak ne hissettiği

sorulur. Bu sayede çocuk duygularının farkına varır. İç görü kazanır ve
duygularını sözel olarak ifade etmeyi öğrenir.
3. Bilişsel düzey: Drama etkinliğinde yaşananlar ile ilgili olarak bilişsel

düzeyde bilgilenmeyi amaçlayan sorular sorulur. Bu tür soruların
hazırlanmasında, grubun eğitim amaçları ve etkinliğe ilişkin olan
konularla ilgili sorular hazırlanmaktadır. Bu aşamada da öğretmenin
açıklamalarına ihtiyaç duyulur.
4. Yaşantısal

düzey:

Çocuklara,

etkinlikte

yaşadıkları

ile

gerek

yaşantıları arasında ilişki kurabileceği sorular solur. Böylece çocuklar
etkinlikle

yaşadıklarını,

belleklerinde temsil

gerçek

ederler

ve

yaşamları
daha

kolay

ile

ilişkilendirerek

hatırlamak

üzere

konumlandırırlar (Önder, 2002b).

2.2.11 Drama Tekniğinin Öğrenme Öğret.me Ortamındaki Yararlan

Drama tekniği, çocuğun yaratıcılığını kullanarak derse aktif katılımını
sağlamaktadır. Grupla yapılan bir etkinlik olmasının sonucu iletişim kurma ve
eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine, bununla birlikte gruptaki
sorumluluklarını öğrenmesine, oyun şeklinde olmasından dolayı soyut
kavramların somutlaştırılmasına ve daha kolay öğrenmeyi sağlamasına,
olayları, durumları ve bunlar arasındaki bağlantıları kurarak problem çözme
becerisinin gelişmesine katkı sağlayacağı söylenebilir.
Drama, çocukları grupla çalışma-ve karşılıklı güven ve dayanışma
yeteneklerini geliştirir, böylece çocuklar farklı görüşler ortaya koyabilir ve
diğerlerine karşı kişisel görüşlerini tahlil edebilirler. Bu onlara gerçek dünyada
karar verici ve problem çözücü kişiler olma güvenini verir (Fulford, 2001).
Güleryüz

(2000)'e

göre

drama,

öğretilecek

konunun

oyunlaştırılmasıdır. Öğrenci olaylar karşısında nasıl davranması gerektiğini;
yaşayarak, problem çözerek, iletişim becerilerini geliştirerek öğrenir.
Öğrenci bir bilgiyi yaparak yaşayarak öğrendiği takdirde, bu bilgi kalıcı
bir nitelik kazanacak ve öğrencinin davranışlarına yansıyacaktır. Böylece
gerçek anlamda öğrenme meydana gelecektir (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999).
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Orama tekniğinde, görme duyma, koklama duyularına dönük birçok
etkinlik yapılmaktadır. Bu çalışmalara birey doğrudan kendisi katılacağı için
öğrenmenin de o kadar iyi olacağı ve geç unutulacağı söylenebilir. Öğrenci
tarafından işlenmeyen bir içerik alımı, öğrenciyi, pasif, sadece kabul edici bir
tavra yöneltmektedir. Buna karsı pedagojik tecrübe gösteriyor ki, bilgiler
öğrenci tarafından ne denli fazla işlenirse o denli verimli etki yapmaktadırlar.
Öğrencinin kendine özgün eylemi, kendine özgü gözlemi, düşünmesi sonuç
çıkarması, karşılaştırması, gruplara ayırması ve düzenlemesi gittikçe
fazlalaşan bir anlam kazanmaktadırlar (Hesapçıoğlu, 1998).
Yaratıcı drama, eğitim ve öğretimde geleneksel yöntemlere göre daha
yeni bir oluşum olmasına karşın, etkisi ve uygulanması bakımından birçok
olumluluğu da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle yaratıcı drama, ilköğretim
dönemi için önemli bir gereksinmedir. Çünkü drama yaratıcılığı geliştiren etkili
yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Çocuklar
tıpkı

yetişkinlerde

olduğu

gibi,

yaratıcı

dramada

gerçek

yaşamda

karşılaştıkları sorunlarla karşılaşarak çevresel, coğrafi ve diğer konulara
ilişkin özgün yaşantılar elde edebilirler. Bir bütün olarak düşünüldüğünde,
yaratıcı drama bir eğitim programında yer alan konuların tümünü öğretmede,
önemli ve etkili bir araç olabilir. Yaratıcı drama çalışmalarının en temel
özelliklerinden biri de, bireylerin birden fazla duyu organına seslenmesidir. Bu
da öğrenmede kalıcılığı arttırmaktadır (Öztürk, 2003).
Yaratıcı drama, çocukların tüm duyularının etkin olarak kullanılmasına
olanak sağlar. Bu nedenle, çocuklar yaratıcı drama sürecinden çok
yararlanırlar. Yaratıcı drama sürecindeki dinamizm çocukları etkin kılar.
Yaratıcı drama, çocuğun öğrenme_gereksinimlerini karşılayacak gelişimsel
açıdan çok zengin olanaklar içermektedir. Çocuklar, yaratıcı drama sürecinde
konuşurlar, hareket ederler, bedenlerini, seslerini, duygularını, düşüncelerini
kullanırlar, başkalarıyla iletişim içinde olurlar, kendi kendilerine kalarak
düşünme olanağı bulurlar, özgün düşünce, davranış ve somut ürün
oluştururlar, simgeler kullanırlar, hayal kurarlar, eğlenir ve mutlu olurlar.
Çocuğun yaratıcı drama sürecindeki memnuniyeti doğrudan öğrenme
kalitesini etkiler (Öztürk, 2003). Okul öncesi dönemde gerçekleştirilecek
yaratıcı drama etkinlikleri, çocuğun hemen her yönüyle gelişmesine yardımcı
olur (Önder, 2004).
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Drama "öğrencilerin zaman ya da mekan yönünden ulaşamayacakları
olayları incelemelerini, normal hayatta deneme fırsatı bulamayacakları
birtakım rollere bürünerek, ilerde karşılaşabileceği bir yaşantıyla yüz yüze
gelmelerini, çözüm yollarının farkına varmalarını sağlar (Ergin, 1995, Akt:
Akoğuz, 2002).
Her yaş düzeyi için birincil gereksinim olan bazı temel değerler, drama
çalışmaları ile kazandırılabilir. Bu temel değerleri şöyle sıralayabiliriz.
Yaratıcılık ve Hayal Gücü Geliştirme: Drama, çocuğun düş gücünü
geliştirip, zenginleştirerek yaratıcı düşünceyi ve ifadeyi geliştiren bir
yöntemdir. San (1979), çocuktaki yaratıcı yetiyi, onu kimi zaman üreten, kimi
zaman tüketen kılarak geliştiren bir yöntem olarak dramaya özellikle
ülkemizde gereksinim olduğunu ifade etmektedir (Akt: Akın, 1993).

Bağımsız Düşünebilme: Drama bir grup çalışması olmasına rağmen
bireylere de tek tek kendini anlatma olanağı verir. Sonuç değil süreç önemli
olduğundan kişi korkmadan kendini ifade edebilir ve düşündüklerini de
çekinmeden söyler. Çocuk bu süreçte kendi düşüncelerinin kabul gördüğünü,
beğeni kazandığını görerek cesaret kazanır.
Eleştirel Düşünebilme: Genel bir tanımla eleştirel düşünme, hiçbir savın
geçerliğini ve doğruluğunu sorgulamadan benimsemeyen bir düşünme
biçimidir. Dramayla çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı ve
yorum yapmayı öğrenir. İzleyici konumunda olan öğrenciler, gruplar arasında
karşılaştırma yapma imkanı bulurlar. Değerlendirme bölümünde eksik
buldukları kısımları ve eklenebilecekleri söylerler ve kendilerini rahat bir
şekilde ifade edebildiklerini görürler. Çocuklar bu şekilde eleştirel bir bakış
açısı kazanırlar.
Kişisel Gelişim: Dramayla çocuk düşünceleri, yaşamı sorgular ve bunu özel
yaşamında da kendiliğinden yapmaya başlar. Böylece kendi kişilik yapısını
bezer, düşünme boyutunu derinleştirir, yaşamda ufak ayrıntıları bile yakalar
(Yılmaz, 2000). Böylece drama çocuklarda kendine güveni, saygıyı, çevreyle
iletişim ve problem çözebilme yetilerini geliştirir (San, 1994).
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Olumlu Benlik Kazanımı: Drama sürecinde öğrenci başkalarının kendi
hakkındaki düşüncelerini de öğrenir. Bu da onlarda sağlıklı bir benlik
kazanımı sağlar. Böylece çocuklar yanlışlarını fark ederek doğal yoldan
düzeltirler ve doğrularına sahip çıkarlar.
Ahlaki Gelişim: İlköğretim dönemi öğrencilerinin olaylar ve olgular arasında
soyut ve mantıksal bağlantılar kurmakta yetersizlikleri vardır ve henüz bir
değerler

sistemi oluşturmamışlardır.

Yetişkinler

tarafından

kendilerine

öğretilmek istenen ilkeler ve değerleri gerçek anlamları ile kavramakta
zorlanırlar (Erden ve Akman, 2002). Bu nedenle öğrencileri gerçeği test
edebilecekleri değişik yaşantılarla karşı karşıya getirmek, onların bağımsız
olarak kendi değerler sistemini gerçeğe uygun bir biçimde oluşturmalarına
yardımcı olacaktır (Erden ve Akman, 2002).
Öğrenciler drama etkinlikleri sırasında doğru ve yanlışı bir arada
görerek ve sonuçları üzerinde konuşarak, tartışma fırsatı bulabilirler. Bu da
onların doğru ve güzel olan davranışları kendiliğinden görüp tercih etmelerine
neden olur. örneğin sınıfta kopya çekmenin neden yanlış olduğunu anlatan
bir drama yaşantısının düzenlenmesi "kopya çekmek yanlış bir davranıştır"
sözünden daha etkilidir.
İşbirliği Yapabilme: Öğrenciler dramada rolleri paylaşırken, olayın gidişatını
belirlerken, sonucun nasıl olacağına karar verirken hep bir işbirliği içindedirler
ve tüm süreci birlikte oluştururlar. Grubun bir şeyi birlikte yapabilmesi iyi bir
dersi öğrenmek gibidir. Çeşitli sosyal farklılıklara rağmen birlikte oynamanın
hazzını alan katılımcılarda işbirliği duygusu gelişir (Adıgüzel, 1993).
Problem Çözme: Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir
araçtır. Oyunlar ve doğaçlamalar sırasında çeşitli problem durumlara
çözümler aranır ve öğrenciler kendi aralarında tartışıp fikir alışverişi yaparak
daha iyiyi yakalamaya çalışırlar. Böylece drama çocuğun ileriki yaşamında
karşılaşabileceği engelleri daha az zararla atlatmasını sağlayarak onu
topluma kazandırır ve kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar (Akın, 1993).
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Sosyal Duyarlık Yaratma: Drama bir grup sanatıdır. Yapılan çeşitli
etkinlikler sırasında konuşan, tartışan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan
çocuk sosyal iletişiminin temellerini sağlamlaştırır (Gönen ve Dalkılıç, 2003)
ve ben duygusundan uzaklaşarak biz duygusuna sahip olmaya başlar
(Okvuran, 1993). Öğrenci, içinde bulunduğu gruba gerçekten dahil olduğunu
hissederek, bir gruba ait olmanın önemini kavrar, grup bilinci oluşturur ve
sağlıklı bir şekilde sosyalleşir.
Demokratik

Bir

Tutum

Kazanma:

Öğrencilerin

demokratik

tutum

kazanmaları, özgür seçim yapabilmelerine, empati kurmalarına, başkalarının
haklarına saygı göstermelerine ve işbirliği içinde çalışabilmelerine bağladır
(Dewey, 1930; Akt: Önder, 2000). insanların kendilerini özgürce ifade ederek
bir yandan da başkalarının özgürlüğüne saygı göstererek bir arada
yaşayabilmeyi öğrenmeleri ve bu yolla çağdaş dünyada demokratik yaşamın
gerçekleştirilmesi açısından drama uygulamaları çok önemlidir (Önder,
2000). İletişim ve duyguların hat safhada olduğu drama süreçlerinde çocuklar
birbirlerinden olumlu yönde etkilenecekler, biri konuşurken onu dinlemeyi ve
birbirlerinin düşüncelerine saygıyla yaklaşmayı öğreneceklerdir. Bu da
demokratik

bir kişilik oluşumunu ve

eşitlik

kavramının yerleşmesini

sağlayacaktır.
Dil Gelişimi ve İletişim: Dramanın kendine özgü bir dil biçimi vardır. Drama
çocuğun dil kullanım alanlarını ve kalitesini geliştirerek, değişik konuşma
yöntemlerini denemek için çeşitli fırsatlar yaratır (Nixon, 1987; Akt: Adıgüzel,
1993). Çocuk rol oynayarak, yerine geçtiği kimsenin kişiliğine bürünerek,
duygularını ve heyecanlarını içinden geldiği gibi, doğallık içinde dile getirir.
Bu da onun topluluk karşısında söz söylemesini ve davranışta bulunmasını
kolaylaştırır. Drama etkinliklerinde çocuk ayrıca sözel olmayan iletişimi yani
gözlerini, baş, yüz, el, kol gibi vücut parçalarını kullanarak nasıl iletişim
kuracağını keşfeder (Siks, 1983; Akt: Adıgüzel, 1993).
Sanatsal Değerlerin Verilmesi: Drama süreci pek çok sanatsal öğeyi içinde
barındırmasından

dolayı çocuğun

sanata yakınlık

duymasını sağlar.

Çocuklarda estetik duygunun gelişmesini sağlayarak çocuğa estetik bilinç
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kazandırır. Drama eğitimi almış kişiler güzel sanatlara karşı kayıtsız kalamaz
ve güzel sanatlara karşı duyarlılık kazanırlar (Akın, 1993). Ayrıca drama
çocuğun sanatsal faaliyetlerinin temelini oluşturarak özellikle tiyatroyu
sevmesini de sağlar.
Öğrenmede Başan Sağlama: Drama, öğretmenlere kalabalık sınıflarda,
öğrencilerini kolaylıkla idare etmelerine yardımcı olan eğlenceli bir öğretim
yöntemidir. Drama ile çocuk zorlanmadan, oyun içinde eğlenerek öğrendiği
için öğrencilerin derse olan ilgisini ve katılımını artırır (Başaran, 1996, Akt:
Tulgay, 1997) ayrıca öğrenilen bilgiler anlam kazanır. Slade (1971), dramayla
öğrenilen

konuların

kalıcılığının

sağlanmasında

dramanın

önemini

vurgulamıştır (Akt: özcan, 2004). Drama yöntemi sayesinde çocuklara temel
bir takım bilgiler öğretilirken aynı zamanda onların hoşgörülü, birbirini
anlayan, çağdaş bireyler olarak yetişmeleri de sağlanabilir (Başaran, 1996;
Akt: Tulgay, 1997).
Rahatlık Sağlama: Dramanın katılan çocuklar üzerinde rahatlatıcı özelliği
vardır. Katılanlar, drama süreci içinde ve bu sürecin sonunda kendilerini daha
iyi hissettiklerini, olumlu değişiklikler yaşadıklarını ve yaratılan ortak yaşantı
ve ürünlerden mutluluk duyduklarını belirtmektedirler (Okvuran, 1993).
Drama sürecinde, içine kapanık çocukların arkadaşlarıyla kaynaştığı, gruba
katıldığı, sıkılganlığını terk ettiği, bastırılmış duygularını dışa vurduğu ve
rahatladığı gözlenir (Şentürk, 1996). Drama çalışmaları çocuğu mutlu eder,
eğlendirir, çocuklarda umut ve iyimserlik duyguları yaratır.
Empati Yeteneği Kazanma: Anlayış ve duyarlık geliştirmenin bir yolu da
kendini bir başkasının yerine koymadır. Zamanla bir oyuncu, bir karakterin
kim olduğunu, neden öyle davrandığını, diğer insanlarla nasıl ilişki
kurduğunu, problemlerini hangi yolla ele aldığına karar verir (Adıgüzel, 1993).
Drama çalışmaları sırasında çocuk kendini bir başkasının yerine koyarak
özdeşim kurar.

Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve

çevresindeki diğer birey ve olayları anlaması kolaylaşır.
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Duygusal Gelişim: Drama çocukların çatışmalarla olumlu biçimde baş
etmesine

olanak

sağlar.

Yapılan

etkinlikler

sırasında

duygular

da

yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve
gelişmesine katkıda bulunur. Tüm bunlar geleneksel öğretim yöntemleriyle
değil de eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir.
Drama tüm bu yararları sağlaması bakımından eğitimin her aşamasında
kullanılabilecek önemli ve etkili bir öğretim yöntemidir.
Drama eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim
çocuğun zihinsel gelişimini, araştırma, düşünme ve paylaşma becerilerini
engellerken, drama çocuğu her yönden geliştiren, yetiştiren başlı başına bir
eğitim alanıdır (MEB, 1999).

2.2.12 Dramatizasyon Yönteminin Sınırlılıkları

1. Küçük grup gerektirir. Büyük gruplarda rol dağılımında sıkıntı yaşanabilir.
Öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda daha rahat uygulanır.
2. Fazla zaman ve çaba gerektiren bir yöntemdir. Bu yüzden öğretmenler

tarafından sık başvurulmadığı bilinmektedir.
3. Bazı öğrenciler karakterleri ya da olayı anlatmakta güçlük çekebilir.
Öğrencilerin tümü aynı yeterlilikte olmayabilir. Bu durumlarda öğretmen bu
öğrencilerle daha fazla ilgilenmelidir.
4. Yetenekli öğrenciler durumu tekelinde bulundurur. Rol dağılımlarında
yetenekli öğrenciler daha avantajlı olabilirler. Ancak öğretmenin buna
özellikle dikkat etmesi, rolleri mümküf: olduğunca eşit dağıtması gerekir.
5. Öğrenciler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçarlar. Buna kendini rolüne
fazla kaptırma da denilebilir.
6. Katılan her öğrencinin biraz yaratıcılığını gerektirir.
7. Amaçları açıklıkla belirtilmezse yalnızca faaliyete katılanlar için yararlı olur
(Küçükahmet, 1997).

74

2.2.13 Dramada Kullanılabilecek Araç- Gereçler ve Materyaller

Drama sürecinde kullanılacak araç- gereç ya da materyallerin diğer
eğitim ortamlarına göre farklı bir özelliği vardır. Bu özellik, araç-gerecin ya da
materyalin aslında farklı amaçlar için kullanılması, biçiminin değiştirilmesi ya
da birkaç nesnenin bir arada farklı işlevler üstlenmesi biçiminde açıklanabilir
(Aral ve diğerleri, 2000).
Dramada en sık kullanılan araç, teyp, ses bantları ya da müzik ileten
diğer araçlardır. Teybin yanı sıra resim, fotoğraf, poster, lider tarafından
hazırlanmış öğretim yaprakları, yazı ve gösterim tahtası gibi görsel araçlar,
karton, resim kagıdı, kukla, renkli kalem, oyuncak gibi gerçek eşyalar, kitap,
dergi, gazete gibi basılı materyaller, slayt ya da tepegöz, projektör gibi
aygıtlar önemli araç ve gereçlerdendir (Üstündağ, 2002).
Önder (2000)'e göre çocukların, kendilerinin hazırladıkları malzemeleri
drama etkinliklerinde kullanmaları birden fazla yarar sağlar. Malzemeleri
hazırlamanın kendisi bir tür çalışma olduğu gibi, kendi hazırladıkları araç
gereçle katılmaları, çocukları dramaya daha çok güdüleyebilir. Ayrıca drama
etkinlikleri

ıçın

materyallerin

seçiminde

öğretmene

önemli

görevler

düşmektedir. Gönen ve Dalkılıç (2000) bu konu hakkındaki görüşlerini,
"öğretmenin drama etkinliği için seçtiği materyal, çocuğun ilgi, becerilerini
tatmin edebilmeli, ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, yaşına, cinsiyetine uygun ve
kolay kullanabileceği tarzda olmalıdır'' şeklinde belirtmişlerdir.

2.2.14 İlköğretimde Drama Yönteminin Yapılandırmacı Öğrenme
Yaklaşımına İlişkin Olarak Uygulanması

Bilim ve teknoloji alanındaki değişmeler, eğitimin içeriğini ve öğrenme
süreçlerini etkilemekte,
uygulamalarında

eğitimin temel

değişimleri

zorunlu

aldığı düşünce
kılmaktadır.

biçiminde ve

Bunun

sonucunda

geleneksel eğitim anlayışları yetersiz kalmakta, çoklu zeka ve yapılandırmacı
eğitim gibi yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun
geleceği, bilgiyi depolamaya değil, bilgiye ulaşma ve üretme becerilerine
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bağlı

olmaktadır.

Bu

becerilerin

kazanılması

ve

sürdürülmesi

için

ezberlemeye dayalı bir eğitim değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitim
gerekmektedir (MEB, 2004). Bu amaçla geleneksel eğitim anlayışına
dayanan program değişerek, yapılandırmacı anlayışı içeren bir dönüşüm
içine girilmiştir.
Yapılandırmacı yaklaşıma göre bireyler, kavramlar ve olaylar hakkında
deneyim kazanır ve bilgi bu deneyimlerden etkilenerek kendi bilgi, görüş ve
anlamlarını oluşturmaya başlarlar. Yeni bir şeyle karşılaştığında bireyler
öncelikle bunu önceki bilgi ve deneyimleri ile bağdaştırır, bu bilgileri ya
inandığına göre değiştirir ya da yeni bilgiyi alakasız bularak zihninden atabilir.
Sonuçta insanlar kendi bilgisini zihinsel süreçlerinde kendileri oluştururlar
(Yılmaz, 2000)
Yapılandırmacı Yaklaşım, Saban (2002)'e ye göre bir bireyin nasıl
anladığını ve öğrendiğini açıklayan felsefi bir yaklaşımdır. Yapılandırmacı
yaklaşıma göre öğrenme, insan zihnindeki bir yapılandırma sonucu oluşur.
Yani, öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir süreçtir. Bu durumda birey,
dışarıdan gelen uyarıcıların pasif bir alıcısı değil, fakat onların aktif
çözümleyicisi ve davranış oluşturucudur. Çünkü insan zihni boş bir depo
değildir ve bilgiler insan zihninde aynen taşınarak depolanmaz. Dolayısıyla,
yapılandırmacı teoriye göre, her birey öğrenme sürecinde aktif hale getirilmeli
ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır (Akt: Kolukısa, Oruç, Akbaba ve
Dündar, 2005).
Yapılandırmacı yaklaşıma göre bireyler, kavramlar ve olaylar hakkında
deneyim kazanır ve bilgi bu deneyimlerden etkilenerek kendi bilgi, görüş ve
anlamlarını oluşturmaya başlarlar. '(eni bir şeyle karşılaştığında bireyler
öncelikle bunu önceki bilgi ve deneyimleri ile bağdaştırır, bu bilgileri ya
inandığına göre değiştirir ya da yeni bilgiyi alakasız bularak zihninden atabilir.
Sonuçta insanlar kendi bilgisini zihinsel süreçlerinde kendileri oluştururlar
(Yılmaz, Atalay, Özgül, Keleş, Gürer ve Şen, 2006)
Önder, yapılandırmacı öğrenmenin temel unsurlarını şu şekilde
sıralamaktadır (Önder,2006).
•

Öğrencinin aktif olması gerekmektedir.

•

Çabalayan öğrenci daha kolay öğrenmektedir.
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•

Anlamı kendi zihinsel sürecinde oluşturarak yaratan öğrencidir.

•

Kendi yapan ve yaşayan anlamaktadır.

•

Kendine

güvenen

öğrenci,

zamanla

daha

kolay

anlamaya

başlamaktadır.
•

Deneme ve yanılmalar en iyi öğrenme yollarından biridir.

•

Öğrencilerin

sezgisel

bakış

açılarından

da

öğrenmelerde

yararlanılmaktadır.
•

Bu yaklaşımda tümdengelimden çok tümevarım etkili olmaktadır.

İlköğretim, çocuğa gerçek fırsat eşitliği ve şans tanıması açısından
toplum ve birey için çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden eğitimin bu
kademesi, çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de, "temel eğitim" olarak
adlandırılmaktadır.

Bu

dönem çocuk

için kalıcı

birtakım özelliklerin

kazanıldığı, temel bilgi ve becerilerin edinildiği çok önemli bir dönemdir. Bu
dönemde çocuklarda çalışma isteği yaratmak ve onlara başarı duygusunu
tattırmak büyük önem taşır. Bu konuda okula ve öğretmenlere büyük
sorumluluk düşmektedir (Erden ve Akman, 2002).
7-12 yaş arasında yer alan ve somut işlemler dönemi olarak
adlandırılan bu dönemde, ben-merkezci düşünce önemli ölçüde azalır, çocuk
bilişsel güçlüklerin üstesinden gelmeye başlar ve çocuğun işlemleri
muhakeme edişi mantıklı hale gelir (Erden ve Akman, 2002). Bu dönemde
çocuklar, olayları başkaları açısından da görebilirler ve hayalle gerçeği
birbirinden ayırt edebilirler. Ancak bu dönemde düşünme süreçleri çocuk
tarafından gözlenebilen gerçek olaylara yöneliktir. Yaparak-yaşayarak, duyu
organlarını kullanarak öğrenme, bu dönemin en önemli özelliğidir. Yani bu
dönemde çocukların bir problemi çözebilmeleri somut nesnelerle bağlantılı
olmasına bağlıdır. Somut olduğu sürece karmaşık problemleri çözebilirler,
soyut problemleri ise çözemezler (Ercan, 2003). Bu dönemde derslerdeki
soyut kavramların, somut materyallerle desteklenerek işlenmesi özellikle bu
öğretim düzeyinde büyük önem taşımaktadır (Erden ve Akman, 2002).
Geleneksel yöntem, oyun çağında ilkokula başlayan çocuğu oyun
dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara
bağımlı kılar. Drama ise her türlü bilgiyi, davranışı öğrenciye oyunla tanıtır.
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Yaparak yaşayarak öğrenme sağlar ve bilgilerin günlük yaşamla bağını kurar.
Öğrenci

bu

yolla

öğrendiklerini

daha

rahat

anlamlandırarak,

niçin

öğrendiğinin farkına varır. Öğretmenin, okula ilk geldiğinde bilişsel ve
duyuşsal olarak zorlanma içerisine giren öğrenciyi rahatlatacak bir drama
modeli bulması çocuğun okul ortamına ısınmasını kolaylaştırır (Üstündağ,
1998). Öğretmen çocukların bu dönemdeki gelişim özelliklerini, ilgi duydukları
alanları iyi bilmeli ve uygun drama yöntemlerini seçerek öğrenme ortamında
uygulamaI ıdır.
Bir eğitim yöntemi olarak drama, birçok özelliği ile yapılandırmacı
öğrenme

yaklaşımının

uygulanmasında

yararlanabilecek

en

olanaklı

yöntemlerden biridir. Öğrenciler drama etkinliklerinde, kendisinin birey olarak
üstlendiği roller sayesinde, aktif olarak katılımı gerçekleştirmekte ve
yaşayarak öğrenme olanağına sahip olmaktadır. Drama etkinliklerindeki
yaşantılar, çocuğun gerçeğe en yakın biçimde deneyim kazanmasına
yardımcı olabilir. Dramada mükemmel rol oynama önemli olmadığından
çocuk, kendini rahat ve özgür hissetmektedir. Bunun sonucunda çocuk, yeni
denemeler yapmak için riskleri göze alarak, deneme yanılma yaşantılarına
açık olur. Öğrencilerin kendi yaratıcılığına ve keşfetmesine olanak tanıyarak,
kendi bireysel yaşantıları Be tek tek örneklerden genel bir anlam çıkarımı
yapmalarını sağlayan drama, gerçeğe ulaşmada en elverişli yollardan biri
olarak kabul edilmektedir. Çocuğa oynayacağı rolün tüm özelliklerinin
anlatılmaması, çocuğun sezgilerini kullanarak canlandırma yapmasına ve
dolayısıyla sezgisel yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Dramanın
değerlendirme bölümünde öğrenciler; oyundan çıkarılacak derslerin neler
olduğuna kendileri karar vermeye yönlendirildikleri için, anlama ulaşmada
aktif olabilir ve daha kolay öğrenebilirler (Önder, 2006).

2.2.15

İlköğretim Çağında Gelişim Ve Dramanın Çocuğun

GelişimineEtkisi

Gelişim bir bütündür ve insanın gelişimi doğumla başlayıp yaşamın
sonuna kadar devam eder. Her gelişim aşaması bir basamak ve yeni bir
başlangıçtır. Çocuğun gelişim basamakları bir bütünlük içerisinde ele

78

alınmalıdır. Bir drama liderinin, çocuk gelişimini ve farklı gelişim alanları
açısından çocukların içinde bulundukları dönemin özelliklerini çok iyi bilmesi,
drama etkinliğini başarıya ulaştırmada önemlidir (Güven, 2001). Bu bölümde,
ilköğretim çağının temel özellikleri, ilişkili olduğu gelişim alanları ve gelişim
alanlarına dramanın sağlayabileceği katkılar üzerinde durulmaktadır.
2.2.15.1 Bilişsel Gelişim ve Drama

7-12 yaş arasında yer alan ve ilköğretimin ilk beş yılına denk gelen
bilişsel dönem, somut işlemler dönemidir. Somut işlemler döneminde
çocukluğun işlemleri muhakeme edişi mantıklı hale gelir. Çocuklar gördükleri
ve dokundukları nesne, olay, kişi gibi somut malzemelerle mantıksal
düşünme süreçlerini kullanmaya başlarlar. Ayrıca çocuklar, sınıflama ve
karşılaştırma işlemler için şemalar geliştirirler. Nesneleri renk, uzunluk gibi
farklı özelliklerine göre sıralayabilirler (Erden ve Akman, 2001).
Bu yaşlarda ki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayabilecek
yaşantıların mümkün olduğunca somut olması gerekir. Diğer yandan
çocuğun

yaşantılarını

somut

bir

şekilde

zenginleştirecek

yaşantılar

sunulmalıdır. Rol oynama, nesne, kişi ve olayları doğrudan oynamaya dayalı
drama etkinlikleri tüm bu yönlerden çocuğa destek sağlayabilir (Önder,
2006).
Somut işlemler döneminde çocukların bilişsel yapıları, bazı problemleri
zihinsel olarak çözebilecek düzeye gelmiştir. Ancak problemin çözülmesi,
somut nesnelerle ilişki kurulmasına bağlıdır (Erden ve Akman, 2001).
Zararsızca, özgür bir ortamda gerçekleştirilen drama etkinlikleri çocukların
problem çözme becerilerini arttırır. Çünkü problem çözebilmek için gerekli
olan farklı yönlerden bakabilme, yeni bakış yönüne göre bilgi ve becerilerini
kullanma, drama etkinlikleri ile gelişir. Drama çocuklara çok boyutlu
yaşantılar sunar. Bu yaşantılar ile çocuklar gerçek hayata hazırlanırlar,
yaşantıları sorgularlar, en önemlisi de doğrudan denemeler yaparak
öğrenirler. Bunları yaparken bir yandan da eğlenirler (Önder, 2006).
Dramanın kullanımında temel amaç, insanın kendini, başkasının yerine
koyarak, kendini ve çevresini daha iyi tanıyabilmesidir. Çocuk oyun oynarken
en gerekli malzeme hayal gücüdür. Olmayan bir şeyi görmek, duymak,
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hissetmek, dokunmak, tadını almak ya da koklamak şeklinde gerçekleştirilen
hayal etme, bilişsel işlemleri gerektirir. Çocuk yaratıcılık potansiyelini
kullanırken yaşadıklarının farkına vararak onlara tepki vererek kendi küçük
evrenini yeniden şekillendirir. Kendisini yaratıcı olarak ifade ederken, riske
girer, yaşantılar geçirir, keşfeder, uyarıcılara karşı duyarlı olur ve fikirlerle
oynayabilir (Aral ve diğerleri, 2000).
Drama

çalışmalarında

çocuk

dikkati

yoğunlaştırmayı,

belleğini

kullanmayı, zihinde canlandırmayı, hareketleri ve nesneleri simgeleştirmeyi,
sözel etkileşimi ve yönergeleri anlamayı öğrenir. Çocuğun verilen yönergeleri
anlayabilmesinde
kullanabilmesi

hem

dikkatini

gereklidir.

yoğunlaştırması

Öğretmen

vereceği

hem

de

yönergelerin

belleğini
çocukların

anlayabileceği şekilde olmasına dikkat etmelidir (Güven, 2001b).
Yaratıcı drama etkinlikleri çocuklara daha önceden yaşamadıkları ya da
gerçekte

varolmayan

olaylar

sunarak

çocukların

yeni

deneyimler

kazanmasını sağlar. Gerçek olmayan bu deneyimler sayesinde çocuk gerçek
yaşantısında benzer bir olay ile karşılaştığı zaman yaratıcı drama yaşantısı
içerisindeki deneyimlerini hatırlayarak karşılaştığı yeni duruma uygun
davranışlar sergiler (Mc Caslin, 1999). Birey ya da grup fikirler keşfeder
bunlar değerlendirilir, değiştirilir ve kullanılır. Çocuklar yaratıcı drama
etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşantıları ile ilgili problemleri
farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri
desteklendiği

gibi

olaylara

karşı

farklı

bakış

açıları

geliştirmesi

sağlanmaktadır (Ömeroğlu, Ersoy, Şahin, Kandır ve Turla, 2003).
2.2.15.2 Psikolojik Gelişim ve Drama

ilköğretim çağı çocuğunun psikolojik gelişiminde kendilik değerinin
önemi üzerinde özellikle durulmaktadır. Kendilik değeri, bireyin kendi
yeterlilikleri ve nasıl bir kişi olduğu ile ilgili algılarının tümüdür. Garbarino ve
Benn'e (1992)'e göre, bu yaş çocuğunun en önemli psikolojik ihtiyacı olumlu
kendilik değeridir (Akt: Yıldırım, 2008).
Başkaları tarafından reddedilmek, olumlu kendilik değerinin gelişimini
engeller.

Bu

reddedilme anne-baba tarafından olabileceği gibi, okul

ortamında arkadaşları tarafından da olabilir. Bu dönemde çocuklarda bir grup
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içinde olmak, arkadaşları tarafından kabullenmek, önemsenmek olumlu
kendilik değerinin oluşmasına yardım edebilir. Kendilik değerinin oluşması
için, grup üyeleri arasında etkileşim önemli olduğundan, gruptaki çocuklar
arasında ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine olanak verecek tekniklere
ihtiyaç vardır. Bu teknikler arasında drama önemli bir yer tutar. Çünkü drama
etkinlikleri etkileşime dayalı bir tekniktir. Çocuklar hem bedensel hareketlerle
hem de tartışarak, üstelik eğlenceli yollardan birbiriyle etkileşime girerler.
Ayrıca drama etkinlikleri çocuklara kendini olduğu gibi ifade etme ve çocuğa,
olduğu gibi kabul edilme koşulunu sunarak, onlara daha rahat ve özgür bir
ortam yaratmaktadır (Önder, 2006). Ayrıca Yardley, (1984) göre bu dönemde
özellikle ilköğretime başlanılan sıralarda, oyun oynama ihtiyacı devam
etmektedir. Ancak yetişkinler artık oyunun bittiğini, onun yerine ödevlerin,
sorumlulukların olduğunu dayatmaya çalışırlar. Bu ise çocuklar ürkütür,
onların okulu sıkıcı bir ortam olarak algılamasına neden olur. Bu noktada
oyuna benzer yönleri ile çocukların zevk aldıkları ve aynı zamanda öğretici
olan drama ve benzeri tekniklerin kullanılması, çocukların uyum sağlamasını
kolaylaştırır (Akt: Önder, 2006).
2.2.15.3 Sosyal - Duygusal Gelişim ve Drama

Bu dönemde, okula yeni başlayan çocuğun sosyal gel.işimindegiderek
önem kazanan bir boyut akran ilişkileridir. Çocuk ilköğretim çağında
arkadaşlığa, okul öncesi dönemde olduğundan daha fazla önem verir.
Arkadaşlarının değerlendirme, düşünme ve davranma biçimlerine de dikkat
eder. Bütün bunlar çocuğun sosyal alandaki kendilik değerinin niteliği belirler.
Bu nedenle çocukların bu dönemde akranlarıyla olumlu etkileşimler
kurabileceği drama etkinleri önem kazanır (Önder, 2006).
Diğer yandan bu dönemdeki çocuklar karşı cinsten arkadaşları ile iyi
geçinemezler. Kızlar ve erkekler hemcinsleri ile oynamaktan hoşlanırlar. Kız
ve erkek çocukları arasında gerilimin azaltılmasını sağlamak için, dramanın
kaynaştırıcı etkisi kullanılabilir. Ancak çocukların arkadaş seçimlerine saygı
duyulmalıdır ve bu konuda çocukların üzerine fazla gidilmemelidir (Önder,
2006).
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Çocuklar duygusal gelişim sürecinde olumlu ve olumsuz duyguları
doğal bir şekilde yaşarlar. Çocuklar bazen kızgınlık, öfke, kıskançlık, korku,
kaygı hissederler. Bu duyguların dışa vurulması onları rahatlatır ve gerilimini
azaltır. Çocuk bu duygularını rfade edebildiği roller olarak dışa vurmayı
gerçekleştirir ve bu duygulara sadece kendinin sahip olmadığını görerek de
rahatlar. Drama çalışmaları ile çocuk duygularını paylaşma ve ifade etme
yollarını öğrenir. Drama etkinliği sırasında ve özellikle etkinlik bitimindeki grup
tartışması sırasında, öğretmenin çocuğun duygularını kabul etmesi ve onun
duygularını anladığını belirten sözler söylemesi uygundur. Burada önemli
olan, çocuğun korku, kaygı, düş kırıklığı, mutluluk, kızgınlık gibi duygularını
sezip bu duyguları anladığını ifade etmek ve bunlardan dolayı çocuğu
eleştirmemek, tersine kabul edici ifadeler söylemektir. Drama çalışmaları ite
çocuk duyguların paylaşımını, duygularını ifade etme yollarını öğrenir. Bunu
da en iyi şekilde ortaya çıkarmak öğretmenin görevidir (Hornbook, 1991 ;
Cunningham, 1993; Güven, 2001).
Drama ve dans aktiviteleri çocukların duygu ve düşüncelerini tüm
duyularını kullanarak ifade etme olanağı sunmaktadır. Dahası yaratıcı
hareketler ve drama çocukların kendi bulundukları ortamları anlamalarını
yardımcı olmakta bilgi düzeyini artırmakta ve kendini ifade etme yeteneğini
geliştirmektedir. Dansın kinetik kendini ifade ediş biçimi sayesinde duygusal
gelişimi desteklediği görülür (Schoon, 1997).
Yaratıcı drama, çocukların olumsuz duygularını dışa vurmalarını
sağlayarak, kişilik gelişiminde olumlu etkiler yaratmaktadır. Yaratıcı drama,
çocukların kendilerine ve başkalarına ait yaşanan duygulara duyarlık
geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (önder, 2003). İyi planlanmış bir yaratıcı
drama etkinliği çocuğun bağımsız düşünerek ve planlayarak eleştirel
düşünme becerisini geliştirmede çocuklara fırsatlar sunar. Yaratıcı drama bir
grup etkinliği olsa da her katılımcının varlığı önemlidir. Grup birlikte planlama
yaparken her katılımcı, kendi fikrini ifade etmesi için cesaretlendirilir. Bu da
çocuğun kendisine güven duymasına yardımcı olur (Mc Caslin, 1990)
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2.2.15.4 Dil gelişimi ve drama

Drama

çalışmaları

yararlanarak doğa

ve

hareket,

konuşma, taklit

gibi

toplum olaylarının hayali bir

unsurlardan
ortam

içinde

canlandırılması etkinliklerini içerir. Drama bir iletişim biçimidir. Çocuk bu
etkinliklerle konuşma, düşünme, dinlenme, anlatma ve birbiriyle iletişim
kurma becerisini kazanır. Çocuk tüm bu becerileri drama çalışmaları
içerisinde plan yaparken, problem çözerken ve grupla kurduğu etkileşim
sonundaverdiği doğal tepkilerle ulaşır (Adıgüzel, 1993; Fleming, 1995)
Çocukların sözcük dağarcıkları, drama sanatı ve drama veya
doğaçlamanın konuları ile gelişir. İlk olarak dramanın elemanlarını, temel
kavramlarını ve sürecinde yer alan sözcükleri öğrenir. Daha sonra ise
dramanın değişik etkinliklerinde rol alarak, duygular ve hareketler yoluyla
kelimeler arasına ilişki kurar, birleştirir. Böylece sözcük dağarcığında artma
görülür ve kendini çok daha kolay ifade eder (Güven2001b).
2.2.15.5 Psikomotor gelişim ve drama

Psikomotorgelişimdebüyük ve küçük kaslarıngelişimi önemlidir. Büyük
kasların motor gelişimi baş, gövde, kollar, bacakların hareketini kapsar.
Küçük kasların gelişimi ise el ve ayak parmaklarının gelişimi ile ilgili
becerilerdir. Bu becerilerin kazanımınadramada yapılan birçok çalışma etkili
olur (Karadağve Çalışkan,2005).
Hareketli oyunlar arasında çocuğun çeşitli (büyük-küçük) kasları
kasılma ve uzamalarla aktif halde bulunur. Bu sırada kalp atışı, kan dolaşım
hızı ve solunum normalin üzerine çıkar. Bunun sonucu olarak sıklaşan ve
derinleşen solunum sayesinde kana bol oksijen geçer. Ayrıca kan
dolaşımının normalden hızlı olması dokulara daha fazla besin taşımasına
yardımcı olur. Oyun sırasındaki bazı tekrarlamalarla kaslar o hareketi
ezberler (Gönenve Dalkılıç 1998, Güven 2001b).
Çocuklar kendilerini hareketlerle ifade edebilirler. Çocuğun kendini
hareketlerleifade etmesinde kullanılacaken iyi yol müzik ve yaratıcı danstır.
Çocuk müziğe bütün vücudu ile tepki gösterir. Bedeni ile müziği yorumlar. Bu
şekilde çocuk vücut kısımlarından farklı biçimlerde yararlanmayı öğrenir.
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Drama çalışmalarında çocuk elinden ve parmak\arından en iy, şek\\de
yararlanır. Böylece çocuklar hareketlerini daha iyi kontrol edebilirler. Çocuğun
hareket gelişimi sayesinde kazandığı fiziksel güven, daha sonra psikolojik
güvene dönüşerek diğer alanla da avantajlı duruma geçmesini sağlayacaktır
(Gönen ve Dalkılıç, 1998; Aral ve diğerleri, 2000; Güven 2001b).

2.2.16. İlköğretim 1. Kademedeki Derslerde Öğretim Yöntemi
Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımı
2.2.16.1 Türkçe

Türkçe dersinin öğretiminde öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme,
konuşma görsel okuma ve görsel sunu olan temel dil becerisini geliştirmek
söz konusudur. Türkçe öğretiminde sözü edilen bu beş temel dil becerisini
geliştirmek için yaratıcı dramanın yer aldığı öğrenme öğretme sürecinde pek
çok etkinlik yer alabilir (Üstündağ, 2002). Drama ile Türkçe dersinde metinler,
olay ve durumlar metindeki kişiler canlandırılabilir ve öğrenciler farklı
kimliklere bürünürler. Özellikle karşılıklı konuşmalı parçalar böyle bir
uygulama için daha elverişlidir. Bu gibi etkinliklerle çocuklarda kendinde
başkasını yaşama durumu ve yaşantı zenginliği oluşur. Öğrenci, parçaya
göre bazen başka bir insan, bazen herhangi bir hayvan, bazen de başka bir
varlık olabilir ve rolünü yansıtır. Bu arada öğrenci öyküyü oynar ve
canlandırır. Bunun sonunda çocuk öyküyü yalnızca dinlediği durumdaki
öğrenmelerine göre, daha fazla özümser... (Üstündağ, 2002).

2.2.16.2 Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin belli kişileri, olayları ve konuları
canlandırması, dramatize etmesi mümkündür. Böylece konular somutlaştırılır
ve daha iyi öğrenilir. Yine bazı konularda öğrenciler, bir dağ, bir kent, bir
ırmak... olur ve bunların özelliklerini anlatır. Böyle bir çalışma öğrenciyi
araştırma yapmaya da yönlendirir. Gerek etkili ve kalıcı öğrenme, gerekse
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öğrencinin gelişimi ve yaratıcılığı açısından bu tür çalışmalar yararlı olabilir
(Kavcar, 2002).
Sosyal Bilgiler dersinde drama ile çocukların geçmişte yaşanan
olayları yeniden canlandırmasına, ayrıntılar üzerinde düşünmesine ve
geçmışı daha iyi anlamasına yardım edebilir. Böylelikle, olay, durum ve
duyuların geçmişine bugünkü gözle bakarak, çocukların o dönemde yaşayan
insanların duygularını daha kolay anlamalarına, empatik ilişkileri kurmalarına
olanak anlamalarına, empatik ilişkileri kurmalarına, sağlanabilir (Üstündağ,
2002).

2.2.16.3 Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi programı, çocukların bir bütün olarak gelişmesini ve okul
dışındaki gerçek dünya ile uyum içinde olmasını sağlayacak beceriler
kazanmasını hedeflemektedir. Çocukların yaşamlarının anlamlı olabilmesi,
bu dersin içeriğinin hayat ile birebir ilişkilendirilerek çocuklara sunulmasına
bağlıdır. Bu nedenle Hayat Bilgisi programı çocuğun öğrenme sürecinde aktif
olması ve ezbercilikten uzak durması, eğlenirken öğrenmesi, yaşam için
gerekli olan bilgi ve becerilere öncelik verilmesi ve bunlara kendisinin
ulaşması, bireyin her yönüyle geliştirilmesi ilkelerini benimsemiştir (MEB,
2004).
2.2.16.4 Fen ve Teknoloji

Yenilenen programı ile öğrencilerin bireysel farklılıkları ne olursa
olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar
verme becerilerini geliştirmeleri; yaşam boyu öğrenen birey olmaları ve
etrafındaki dünya ile ilgili merak duygularını sürdürebilmeleri için, fenle ilgili
beceri, tutum, değer anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve
öğrencileri fen ve teknoloji okur yazarı olarak yetiştirilmek istenmektedir.
Bunları gerçekleştirmek için programın öğrenme- öğretme sürecinde
yapılandırmacı yaklaşım esas alınmıştır. Bu yüzden, öğrenci merkezli ve
öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak veren yöntemler
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kullanılmalıdır. Drama bu özellikleri taşıdığı için, Fen ve Teknoloji dersinde
yararlı bir yöntem olabilir (Yılmaz, 2000).
Örneğin Fen ve Teknoloji dersinde maddenin nitelendirilmesinde
kullanılan renk, saydamlık, koku, tad, sertlik, yumuşaklık vd. özelliklere ilişkin
genel kavramların bilinmesi, öğrencilerin duyu organları ile bu özellikleri
algılamaları ve madde ile cisim arasındaki ilişkini görülmesi yaratıcı drama
etkinlikleri ile sağlanabilir. (Üstündağ, 2002). Bununla birlikte, dünyamız ve
gökyüzünde görünenler, vücudumuzu tanıyalım, sağlıklı ve bozulmuş bir
çevre arasındaki faklar, insan etkinliklerinin neden olduğu çevre sorunları,
değişik rol kartları hazırlanıp, değişik grupların bağımsız çalışmalarıyla
planlanabilir (Üstündağ, 2002).

2.2.17 Drama Tekniğinin Matematik Öğretimindeki Yeri
Dramanın

matematik

öğretimi

programlarında

kullanılmaya

başlanması 1920'1erde gerçekleşmiştir. Bazı yabancı okullarda yaratıcılık
programları olarak ve yaygın bir şekilde kabul gören matematik öğretim
programları

gelişmiştir.

Bu

programın temel

amacı,

ihtiyaçlarına karşılık vermek, düşünsel temelleri

çocukların

acil

oluşturmak, eleştirel

düşünebilme becerilerini geliştirmek ve matematiğe karşı öğrenme isteği
yaratmaktır. Bu programlarda çocuklar, öncelikle matematiğe adapte olmayı
öğrenirler, düşünerek, ilişkileri kavrayarak ve problem çözerek matematikten
zevk alırlar. Matematiksel kavramlar bütün yönleriyle, oyun ve projelerin
yardımıyla çocukların günlük yaşantılarında yer alır. Böylece matematik, onar
için anlamlı ve kullanışlı hale gelir. Bilinçli öğretmenler matematik programını
adım adım açmak yerine, etkinlik alanında kullanılabilecek tüm kavramlara ve
becerilere yer verirler. Çocukların deneyimlerine paralel olarak geliştirilen
matematik etkinlikleri, çocukların problemin çözümüne yönelmelerini ve
kavramların ayrıntılarına girmelerini sağlar (Gönen ve Dalkılıç, 1998).
Dramanın

okullarda

öğretmenler

tarafından

bir

yöntem

olarak

kullanımına çok az rastlanmaktadır. Drama yönteminin daha çok sanat
eğitimi, yabancı dil öğretimi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerinin
öğretimindeki kullanımlarına rastlanmaktadır (Selvi ve Öztürk, 2001 ).
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Matematik dersinin öğretiminde ise genellikle geleneksel öğretim yöntemleri
kullanılmaktadır.
İlköğretimçağındaki çocuklarınbilişsel özellikleri göz önüne alındığında,
çocukların dikkat sürelerinin kısa ve soyut kavramları algılamalarının zor
olduğu görülür. Bu çağdaki çocuklara verilecek matematik konularının
olabildiğince somutlaştırılmasıgerekmektedir (Selvi ve Öztürk, 2001). Olkun
ve Toluk (2003), öğrencilerin matematiği dinleyerek değil yaparak
öğrenmeleri gerektiğini, pasif öğrenciye bilgi aktarmanınzor olduğunu ve bu
nedenle öğrencilerizihinsel olarak aktif hale getirecek etkinlikler planlamanın
gerekliliğini savunurlar. Etkili matematik öğretiminde öğrenci merkezli
etkinliklere yer verilmelidir. Buna göre geleneksel yöntemlerin ilkokul
çocuğuna ulaşmadayetersiz kaldığı söylenebilir.
Dramayla öğrenmede, kavramlar somut kimliklere büründürülerek
yeniden ifade edilir. Böylece matematikteki karışık ve soyut konular daha
somut ve ilgi çekici hale gelmektedir. Bilişsel alandaki bir öğrenmenin
gerçekleşmesive kalıcı hale gelmesi için bilginin yaşantılarla ilişkilendirilmesi
gereklidir. Drama yöntemi, öğrenilenleri yaşantılarla ilişkilendirerek, bilgiyi
kalıcı hale getirmede etkili bir yöntemdir (Selvi ve Öztürk, 2001). Bu
nedenlerle,Matematikdersinde drama yöntemini kullanmanınçocuğun ilgi ve
dikkatini çekmede, soyut konuları somutlaştırmada, öğretim sürecine aktif
olarak katılım göstermelerinde ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini
sağlamadaetkili olacağı düşünülmektedir.
Matematik dersinde drama yöntemini kullanmak aynı zamanda
matematik kaygısını da azaltacaktır, çünkü drama öğrencilere günlük
yaşamlarındanörnekler sunarak ve bilgiyi anlamlı hale getirerek öğrenmeyi
kolaylaştıran, öğrencinin gözünde matematiği sevimli hale getiren bir
yöntemdir(Özsoy,2003a).
Matematik öğretiminde kullanılan drama yöntemiyle çocuklar öncelikle
matematiğe adapte olurlar. Düşünerek, ilişkileri kavrayarak ve problem
çözerek matematikten zevk almayı öğrenirler. Matematiksel kavramlar,
drama yöntemiyle çocukların günlük yaşamlarında yer aldığı şekilde
kurgulanır. Böylece matematik, çocuklar için daha kullanışlı hale getirilmiş
olur. Çocukların sosyal deneyimlerine paralel olarak geliştirilen drama
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etkinlikleri, çocukların problemlerin çözümlerini ve kavramların ayrıntılarını
görmelerini sağlar (Karadağ ve Çalışkan, 2005).
Matematik dersinde; başta problem çözme yeteneğini geliştirebilme ve
edinebilme olmak üzere, gerçek yaşamı algılamada ölçme işlemleri yapma
ve sayılarla gösterme, varlıkların benzerliklerini, farklılıklarını, büyüklük
küçüklüklerini ve konumlarını anlama, araştırma merakına sahip olma,
tarafsız olma, önyargılardan kaçınma, yerinde karar verme, açık fikirli olma
vb. amacıyla değişik rol oynamalara yer verilebilir (Üstündağ, 2002).
Öğretim faaliyetleri

sırasında gerçek durumlardan faydalanmak

esastır. Ancak gerçek durumların yaratılması veya gerçek durumların olduğu
yerde her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda dramadan
yararlanılır. Böylece hem anlaşılmayan hususların anlaşılması sağlanmış,
hem de öğretim faaliyetleri çesitlendirilerek ders ilgi çekici hale getirilmiş olur
(Baykul, 1999). Matematik dersinde drama tekniğinden faydalanılarak
anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilerek anlaşılması
mümkün olabilir.
Matematik eğitimcilerinin hemen hemen hepsi öğrencilerin somut
materyalleri kullanarak aktif bir şekilde matematik yaratmaya ihtiyaçları
olduğu konusunda hemfikirdiler (Sovchık, 1996).
Matematik öğretim programlarının içeriğinin drama yöntemine uygun
olduğu söylenebilir. Çünkü uygulanan program öğrenci merkezlidir, eğlence
ağırlıklıdır, aktif öğrenmeyi etkinliklerle gerçekleştirir. En önemlisi süreç
sonuçtan daha fazla önem taşımaktadır. Birey ve bireysellik önem taşır.
Drama tekniği, öğrencinin kendini ifade etmesini, etkileşim sağlamasını,
sosyalleşme ile birlikte kendine güven ve saygısını geliştirir. Ayrıca problem
çözme yetilerinin de geliştirilmesi drama yönteminin önemli boyutlarındandır.

2.2.18 Dramanın Matematik Dört Temel Becerisindeki Yeri
2.2.18.1 Drama Tekniğinin Problem Çözme Becerisindeki Yeri
Kalaycıoğlu (2001)'e göre problem çözme; herhangi bir problem
çözüme ulaştırmak için belli mantıksal ardışıklığı olan adımlarının bilinçli
olarak izlendiği bilişsel- davranışsa! bir süreç olarak tanımlanabilir.
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Problem çözme hem konu alanı bilgisini hem de duruma uygun bilişsel
stratejileri seçip kullanmayı gerektiren bir etkinliktir. Problem çözmede önemli
nokta, amaca götürecek aracı bulup ise koşmaktır (Senemoğlu, 2005).
Çocuk, problem çözmeye imkan verici fırsatlar sayesinde yeteneklerini
keşfeder ve geliştirir. Karşılaştığı güçlükler üzerinde başkalarının bir hüküm
vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere çözüm yolları bulmak için teşvik
edilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği şeyleri yapmaya çalışırken
bilgisini, anlayışını, maharet ve ihtiyaçlarını da kullanacak fırsat bulmuş olur
(Bingham, 1971 ). Bu sebeple öğretmenler, öğrencilerin problem çözme
yeteneklerini geliştirmek için uygun bir ortam yaratmalı, öğrencilerin aktif
kılmalıdırlar.

Bu

yönü

ile

drama

tekniğinin

matematik

dersinde

kullanılmasının, öğrencilerin problem çözme becerilerine katkı sağlayacağı
söylenebilir.

2.2.18.2 Drama Tekniğinin İletişim Becerisindeki Yeri

İletişim becerileri; kişinin düşüncelerini başkalarına sözlü, yazılı,
görüntülü ya da bedensel bir şekilde açık, net, doğru ve güzel bir biçimde
ifade etme yeteneği anlamına gelmektedir (Üstündağ, 2002).
Matematiksel

bilginin

kazanılmasında,

öğrencilerin

birbirleri

ve

öğretmenlerin öğrencilerle etkileşimi çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için
grupla çalışmalara başvurulmalıdır (Altun, 2005).
Morgül (1999)' göre eğitimde drama bir grup etkinliğidir. İletişim esasına
dayanır. Grup üyelerinin kendisiyle ve diger üyelerle birbirine dokunarak
güven ortamında doğaçlamalar yolu ite gelişen bir yaratma süreci yaşanır.
Dramanın hedefi, çocuğa bu süreci yaşatmaktır.
Yaşantı yoluyla öğrenme olanağı sunması ile drama; öğrencinin
duyuşsal, davranışsa! ve bilişsel yanını bütün olarak değerlendiren öğretim
tekniğidir. Bu yönleri ile drama öğrencilerin başkalarıyla ve kendileri ile etkili
ve doğru bir etkileşim, iletişime girmelerine olanak sağlayan bir öğretim
tekniğidir (Özden, 1998). Bu yönüyle drama tekniğinin matematik dersinde
kullanılmasının, matematik dersi temel becerilerinden iletişim becerisine katkı
sağlayabileceği söylenebilir.
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2.2.18.3 Drama Tekniğinin İlişkilendirme Becerisindeki Yeri

Matematik dersinde hem kendi içindeki kavram ve işlemlerin birbirleriyle
olan ilişkilerini, hem de diğer derslerle ve hayatla olan ilişkilerini kurabilmek
önemlidir.

Öğrencinin

öğrencilerin

matematik

dersinde

öğrenilenleri,

matematiğin kendi içindeki konularla ve hayatla bağlantısını kurabilmelerini
sağlamak için öğretim ortamında drama tekniğinden yararlanılabilir. Çünkü
drama

tekniği,

öğrencinin

yaparak

yaşayarak

ve

oyun

oynayarak

öğrenmesine imkan tanır ve öğrencinin kendi yaptığı etkinlikleri hatırlaması
kolaylaşır. Böylece eski bilgiler ile yeni bilgiler arasında bağ kurmasına ve
öğrendigi bilgileri başka bir alanda kullanmasına yardımcı olabilir.
Drama aracılığı ile olaylar arasındaki ilişkiler rahatlıkla görülebilir.
Dramada insanlar bilgi ve yaşantıları üzerine hayal ettikleri bir dünyayı
yaratırlar. Drama ile birey kendini ifade edebilmenin yanı sıra, karar verme ve
yaratıcı olma konularında sürekli araştırıcı ve geliştirici bir kimlik kazanır,
kendisi ile barışık ve en önemlisi açık bir kimlik sahibi olur. Dramanın
eğitimde kullanılmasıyla edilgenlikten kurtulan, aktif, yeniliklere açık, seçici,
imgelem dünyasını daha etkin kullanan, kendini fark eden ve keşfeden
öğrencilerin yetiştirilmesi mümkün olacaktır (Vural, 2005).
2.2.18.4 Drama Tekniğinin İlişkilendirme Becerisindeki Yeri

Erdener (1970)'e göre akıl yürütme; ewelce

edinilmiş bilgilerin,

kazanılmı becerilerin yardımıyla yeni yargılara varmak; problemleri çözebilme
yeteneğine ulaşmaktır.
Öğretmenlerin öğretme öğrenme ortamında

istendik davranışları

öğrenciye kazandırırken ise koşulan değişkenlerden biri de strateji, yöntem
ve tekniklerdir (Sönmez, 2004). Drama tekniğinin matematik dersinde
kullanılmasının, öğrencilerin yaşamında ve diğer derslerinde akıl yürütmede
becerisini kullanmasına, düşüncelerini savunmalarında özgüven duygularının
gelişmesine katkısı olacağı söylenebilir.
Eğitimde drama, öğrencilerin kendilerini başkalarının yerine koyarak çok
yönlü

gelişmesi,

öğretmen

öğrenme

sürecinde

etkin

rol

almasıdır.

Çalışmaların temel amacı, bireyin kendini ifade edebilmesi, yaşamı çok yönlü

(}(,)

algılaması, araştırma istek ve duygusunun geliştirilmesi
kılınmasıdır.

Yaşam

durumlarının

sınıf

ortamında

ve yaratıcı

çözümlenmesi,

yorumlanması; öğrencileri, tek yönlü düşünmenin kalıplarını asarak düşünce
üretmeye yöneltir. Yaşamı ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini
kavrayan öğrenciler, bulguları tartışmaya başlar. Bu iletişim ve etkileşim
süreci de değişik duygu ve düşüncelerin, bütün açıklığıyla, sınıf ortamında
sergilenmesine olanak sağlar (Yılmaz ve Sünbül, 2003).

2.3 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu çalışmada, ilkokul sınıf öğretmenlerimizin drama yöntemini
kullanma durumları ve drama yönteminin matematik temel becerilerine
etkisine ilişkin öğretmen görüşleri araştırılmıştır.
Yapılan literatür taramasında, özellikle son yıllarda dramanın öğrenme
ortamlarında kullanılması ve değişik amaç ve içeriklerde ele alınmasıyla ilgili
birçok araştırmanın yapıldığı görülmüştür. incelenen bu çalışmalarda, drama
yönteminin öğrenci başarısına, öğrenmenin kalıcılığına ve duyuşsal tutumlara
etkisinin araştırıldığı görülmüştür. Aşağıda ulaşılan araştırmalar içerisinden
sırasıyla, Türkiye'de ve yurt dışında yapılan araştırmalara yer verilmiştir.

2.3.1 Yurt İçinde Yapılmış Çalışmalar (Yerli Literatür)

• Üstündağ (1988) yaptığı araştırmada, ilköğretim 2. sınıf Hayat Bilgisi
dersinde drama yöntemiyle işlenen derslerin öğrenme üzerindeki etkisini
incelemiştir. Öntest sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılan bu
araştırma; Türk Eğitim Derneği Vakfı ilk kısmında 1987-1988 öğretim yılının
birinci yarı yılında yapılmıştır. İkinci sınıf şubeleri arasından, Hayat Bilgisi
dersi "Çevremizde Sonbahar" ünitesi öntest puanları ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunmayan ve seçkisiz olarak belirlenen iki şubedeki
öğrenciler, örneklem grubunu oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplamak için "Başarı Testi" hazırlanmış, bu test
uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba da uygulanmıştır. Deney grubu
olarak belirlenen şubede derslerin işlenmesi sırasında drama yöntemi
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kullanılmış, kontrol grubunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadan öğretim
sürdürülmüştür. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında ise her iki
sınıfın öntest ve sontestten aldıkları puanların ortalamalarına bakılmıştır.
Araştırmanın sonunda deney grubunda gerçekleştirilen öğretimin daha
etkili olduğu görülmüştür. Drama ağırlıklı yöntemi geleneksel yönteme göre
daha başarılı sonuçlara yol açmıştır.

• Ayna! (1989), "Dramatizasyon Yönteminin Yabancı Dil Ögretimi Üzerine
Etkisi" adlı araştırmasında ilkokul 3. sınıf İngilizce dersinde yer alan emir
cümleleri, hayvan ve meyve isimleri ile, saatlerin öğretiminde deney
grubunda drama yöntemi,

kontrol grubunda

ise geleneksel öğretim

yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda drama yöntemi uygulanan
grubun aldığı puan ortalaması geleneksel yöntemlerin uygulandığı gruptan
daha fazla olmuştur. Sonuç olarak dramanın bilişsel amaçlara ulaşmada
geleneksel yöntem ve tekniklere göre daha başarılı bir yöntem olduğu ortaya
çıkmıştır.

• Üstündağ (1998), "Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri" adlı
yaptığı makalesinde, program geliştirme sürecinde bir ders olarak yaratıcı
drama programının öğeleri tartışılmaktadı.r. Makale, bir ders olarak yaratıcı
dramanın hedefleri, içeriği, yöntemleri, araç-gereç, öğretim materyalleri ve
yaratıcı

durumun

değerlendirilmesi

ile

ilgilidir.

Yapılan

araştırmanın

sonucunda, yaratıcı dramanın, bilgiyi yalnızca tekrarlamayıp bilinenleri
sorgulayan ve kendi bilgisini kendisi üretecek insan yetiştirilmesinde, bu
amaçla geliştirilen eğitim programında bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
özelliklerini bir bütün olarak ele almasıyla günümüz insanını yetiştirmede
önemli ölçüde katkı getirebileceği düşüncesine varılmıştır.

•

Kaf (1999) araştırmasında, Hayat Bilgisi dersinde bazı sosyal

becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisini incelemiştir.
Araştırma, Adana İli Seyhan ilçesinde bulunan Özel Bilfen Okulu'nun
ilköğretim üçüncü sınıflarında yapılmıştır. Deney grubunda on dokuz, düz
anlatım yönteminin kullanıldığı birinci kontrol grubunda on yedi ve ikinci
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kontrol grubunda on beş olmak üzere elli öğrenci ile çalışılmıştır. ön ölçüm
ve son ölçüm olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyal Beceriler
Gözlem Formu kullanılmıştır.Bulgular, Hayat Bilgisi dersinde selam verme ve
paylaşma-işbirliğibecerilerini kazandırmadayaratıcı drama yönteminin etkili
olduğunu, çevreyi koruma sosyal becerisini kazandırma da ise etkisinin
anlamlı olmadığınıortaya çıkarmıştır.

• Biricik (1999), "ilköğretim 2.

Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif

Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci

Başarısına Etkisi"

adlı

araştırmasında Aktif Öğrenme Yaklaşımının öğrencilerin bilgi, kavrama,
uygulama düzeyindeki başarısına ve genel başarısına etkisini incelemiştir.
Araştırmada ele alınan bilgiler, geliştirilen "İlk Test" ve "Son Test'' ile elde
edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda aktif etkileşimli öğrenme
yaklaşımının geleneksel yönteme göre etkili olduğu ve başarıyı arttırdığı
görülmüştür.

• Şimşek (1999), öntest sontest kontrol gruplu deneysel modelini
kullandığı çalışmasında; Sosyal Bilgiler öğretiminde drama yönteminin
kullanılmasının, öğrenci başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini
araştırmıştır. Araştırmanın denek grubunu, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde

.

bulunan okullardan tesadüfi yöntemle seçilen, 23 Nisan Zehra Hanım
İlköğretim Okulu'rıa ait iki şubede öğrenim gören öğrenciler arasından yine
tesadüfi yöntemle belirlenen 28'er öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için
"Başarı Testi" oluşturularakveri toplanmıştır. Ölçme aracı öntest, sontest ve
uygulamadan üç hafta sonra kahcıljk testi olarak uygulanmıştır. Araştırma
sonunda; bir öğretim yöntemi olarak dramanın geleneksel yöntemlere göre,
başarıyı artırdığı, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada daha etkili olduğu
bulunmuştur.

• Koç (1999)'da yaptığı çalışmada, 4.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin
öğretiminde drama yönteminin etkililiğini araştırmıştır.Öntest sontest kontrol
gruplu deneysel model kullanılan araştırmada, 1996-1997 öğretim yılında
Bolu ili Dörtdivanilçesi CumhuriyetİlköğretimOkulu 4. sınıf öğrencilerideney
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grubu, Doğancılar İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri ise kontrol grubu
olarak belirlenmiştir.
Araştırmada "Başarı Testi", veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Araştırmada sonuç olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde drama yönteminin
geleneksel yönteme göre öğrencilerin başarısını artırmada daha etkili olduğu
bulunmuştur.

• Okvuran (2000) yılında "Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar" adlı
doktora araştırmasıyla yaratıcı drama/eğitiminde drama alanında eğitim almış
bireylerin dramaya yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamıştır.
Çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma grubu
yaratıcı dramada uzun ya da kısa süreli eğitim almış ve Ankara'da bulunan
bireyleri kapsamaktadır. Araştırma sonucuna göre, dramanın derinlikli ve zor
bir alan olduğu belirtilmektedir. Ancak derinlik boyutu gene drama öğretmeni
noktasında düğümlenmektedir. Drama, kullandığı imge ve eğretilemelerle ve
katmanlı

derinliğiyle

sanatsal,

doğaçlamalarla

yaşanan

kişilerarası

ilişkilerdeki derinlik açısından etik, ilke ve kurallara bağlı olabileceğinden etik
ve bilimsel, okulda ve diğer dersler ve temalarla ilişkisi açısından öğretisel ve
disiplinler arası, oyun yoluyla

belli davranış tutumları

kazandırması

dolayısıyla eğitsel, sürekli akıp gidişi ve anın yakalanmasındaki ve
saptanmasındaki zorluklar nedeniyle süreçsel nitelikler taşımaktadır. Bu
bağlamda Türkiye'de drama alanında yeni yaklaşımlara gerek olduğuna
inanılmaktadır. Dramada dramatik sürece, etkileşimlere ve yaşantılara dayalı
niteliksel araştırmalara gerek duyulduğuna inanılmaktadır. Okullarda drama
dersine dönük ders programlarının tıygulanmasına ilişkin yeni araştırmalar,
bulgulara gereksinim olduğuna inanılmaktadır. Araştırmacıya göre drama
alanı ayaklarını sanata ve eğitime dayamıştır ya da öyle olmalıdır; sanat
eğitiminden bağımsız bir drama eğitiminin olabileceğine inanılmamaktadır.
Dramanın esas besin kaynağı sanat ve sanat yapıtlarıdır. Dramanın
sanatlarla ilişkisi, sanatlar öğretiminde araç olarak kullanımı bağlamında
çalışmalar yapılmalıdır. Dramaya yönelik tutumların bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel yönlerini ayrıştıran araştırmaların alana katkı sağlayacağına
inanılmaktadır.
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• Pesen ve diğerlerinin (2000), "İlköğretim Okullarında Kullanılan
Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine" adlı araştırmalarında, matematik
dersinin işlenişinde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin kullanılmasının
başarıyı ne oranda etkilediği araştırılmıştır. Araştırma deneysel desende olup
1999-2000 öğretim yılında Siirt il merkezindeki üç ayrı ilköğretim okulundan
seçilen üçüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Sonuç olarak yaparak
yaşarak öğrenme etkinlikleri ile matematik dersini işleyen sınıfların başarı
ortalaması, geleneksel yöntemle dersi işleyen sınıflardan daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Drama tekniğinin, öğrencilerin duyu organlarını
kullanarak, sürece aktif

katılımı ile gerçekleşen

bir etkinlik olduğu

düşünüldüğünde matematik dersinin işlenişinde yararlı olacağı söylenebilir.

• Tanrıseven (2000), ilköğretim 5. sınıf Matematik dersinde dramanın
kullanılmasının öğrencilerin başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki
etkisini araştırmıştır. Deneme-tarama modeli kullanılan araştırma, 1999-2000
öğretim yılında İstanbul ili, Kartal ilçesinde bulunan Marmara İlköğretim
Okulu'nun iki sınıfında okuyan 76 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Veri
toplamak amacıyla 38'er öğrenciden oluşan deney ve kontrol grubu
öğrencilerine, uygulamadan önce ve sonra olmak üzere "Öğrenci Bilgi
Formu" ve "Problemler" uygulanmış, uygulamadan 8 hafta sonra kalıcılığı
ölçmek için problemler, her iki gruba tekrar uygulanmıştır.
Araştırma sonucuna göre matematik dersinde drama yoluyla problem
çözme ile geleneksel yolla problem çözme arasında, başarı ve öğrenmenin
kalıcılığı üzerinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir farklılık
bulunmuştur.

• Güzel (2001) yaptığı çalışmada, ilköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi dersinde
drama yönteminin öğrenci başarısı, tutumları ve öğrenmenin kalıcılığına olan
etkisini araşmıştır. öntest sontest kontrol gruplu deneysel model kullanılan
bu araştırmanın
Ümraniye

İlçesi

oluşturmuştur.

denek
Piri

grubunu,
Reis

1999-2000

İlköğretim

öğretim

Okulu'nda

yılında

okuyan

Deney ve kontrol grubu 40'ar öğrenciden

İstanbul
80

ili

öğrenci

oluşmuş; kontrol
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grubundaki dersler anlatım, soru-cevap gibi geleneksel yöntemlerle işlenmiş,
deney grubundaki dersler ise drama yöntemi kullanılarak işlenmiştir.
Veriler toplanırken, "Tutum Ölçeği", "Elektrik Konusu Testi" ve
"Öğrenci Bilgi Anketi" kullanılmıştır. Uygulama sekiz hafta sürmüştür. Testler
uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba da uygulanmış, sekiz hafta
sonrasında ise aynı testler öğrenmenin kalıcılığına bakmak için yeniden
uygulanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre; 6. sınıf Fen Bilgisi dersini drama
yöntemiyle işleyen öğrenciler ile geleneksel yöntemle işleyen öğrencilerin
başarıları arasında fark bulunamamış, ancak drama yönteminin öğrenmenin
kalıcılığını ve öğrencilerin derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.

• Selvi ve Öztürk (2001) yılında "Yaratıcı Drama Yöntemi ile Fen
Öğretimi" adlı araştırmada, fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama
yönteminin etkili olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya çalışmışlardır.
Araştırmada deneme modellerinden "Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Model"
uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan

öntest-sontest

sonuçları arasında fark olup olmadığını saptamak için t testi uygulanmıştır.
Araştırmada Başarı Testi, Fen Tutum Ölçeği, Yaratıcı Drama Anketi olmak
üzere üç ayrı araçla veri toplanmıştır. Yapılan bu deneysel çalışmada,
yaratıcı

drama

öğrenmelerin

yönteminin

fen

gerçekleştirilmesinde

bilgisi
etkili

öğretiminde,
olduğu

özellikle

belirtilirken,

bilişsel
duyuşsal

alandaki davranışların kazanılmasına yönelik tutumlarda bir değişimin
gözlenmediği belirtilmektedir. Araştırmacılar bunun nedenini, tutumdaki
değişmenin dört hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmesinin ve sonucunun
gözlenmesinin zor olduğu şekline bağlamışlardır. Bununla beraber yaratıcı
drama yönteminin uygulandığı grupta daha etkili bir değişmenin gözlenmesi,
yaratıcı dramanın temel özelliklerini kazandırma açısından da etkili olduğunu
ortaya koymaktadır.

• Gürol (2002) yılında "Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri İle Okulöncesi
Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Dramaya İlişkin Kendilerini Yeterli Bulma
Düzeylerinin Belirlenmesi" adlı doktora çalışmasında, okulöncesinde eğitimde
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dramanın uygulanmasına ilişkin hizmet içi eğitime katılan okulöncesi
öğretmenleri, okulöncesi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen
adaylarının ve bu programda görev yapan öğretim elemanlarının görüşlerini
belirlemeyi amaçlamıştır.
Araştırma, ömeklemi oluşturan drama konusunda, hizmet içi eğitime
katılan

öğretmenler

ile

eğitim

fakültelerinin

okulöncesi

öğretmenliği

programının son sınıfında öğrenim gören öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla
sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın örneklemini Öğretmenler (Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 1998-2001 yılları arasında düzenlenen ve drama ağırlıklı
olan hizmetiçi eğitim kurslarına katılanlar oluşturmaktadır. Bu kurslara 560
kursiyerin katıldığı anlaşılmış ve hepsi de örnekleme alınmıştır), Öğretmen
Adayları (Eğitim fakültelerinin Okulöncesi Öğretmenliği Programının son
sınıflarında öğrenim görenler oluşturmaktadır. Toplam 16 eğitim fakültesinin
okulöncesi öğretmenliği programının son sınıfında öğrenci bulunduğu
belirlenmiştir) ve Öğretim Elemanları (Örnekleme giren Eğitim Fakültelerinin
Okulöncesi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği programlarında görev yapan
ve drama dersine giren) oluşturmaktadır.
Araştırma sonucu, öğretmenlerden elde edilen sonuçlar, öğretmen
adaylarından elde edilen sonuçlar ve öğretim elemanlarından elde edilen
sonuçlar şeklinde üç başlık altında toplanmıştır. Buna göre, öğretmenlerin
çoğunluğu, drama dersini verecek öğretmenlerin eğitim fakültelerine drama
dersinin konarak ve hizmet içi eğitim verilerek yetiştirilmesini istemişlerdir.
Öğretmenlerin tamamına yakını dramanın uygulanmasında çeşitli sorunlarla
karşılaşmaktadır.
(uygulamanın

Bu

sorunlar

zorluğu),

sırasıyla;

araç-gereç

temini

uygulamaların
ve

yetersizliği

araç-gereç

üretimi

konularındadır. Öğretmenlerin çoğunluğunun bu sorunlara çözümleri ise
uygulamaları gösteren videoların olması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve
araç-gereç sağlanması şeklinde olmuştur. Özellikle, uygulamaları gösteren
video-kasetlerin

istenmesi

önemlidir.

Etkinliklerin

anlatıldığı

kitaplar

bulunmakla birlikte, drama etkinliklerini görmeden uygulamak zor olmaktadır.
Bu nedenle, öğretmenlerin bu önerisi önemlidir. Öğretmenlerin yarıdan
fazlası hizmet içi eğitimin süresinin çok kısa olduğunu, sürenin mutlaka
artırılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında, öğretmenlerin tamamına
yakınının hizmet içi eğitimi yeterli görmemekle birlikte, oldukça gerekli
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görmektedir. Öğretmen adaylannın yarıya yakını öğretim elemanlarını
yeterli ve diğer yarısı da kısmen yeterli görmüştür. Gürol burada detaylı bir
şekilde yeterli, az yeterli ve yetersiz olarak görülen üniversiteleri de
açıklamıştır.

Öğretmen adaylarının tamamına

yakını

drama dersinin

programda bulunmasını istemiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu drama
dersini verecek öğretim elemanlarının yüzdelik sırasıyla drama öğretmenliği
alanında yetişenler, tiyatro eğitimi alanlar, okulöncesi ile sınıf öğretmenliğinde
yetişenlerin

vermesini

istemişlerdir.

Resim,

müzik, folklorcular

(halk

bilimciler), beden eğitimi ile iş ve teknik öğretmenlerinin vermesini
istememişlerdir. Öğretim elemanlarının tamamı drama dersinin programda
bulunmasını ve zorunlu olmasını istemişlerdir. Bunun nedeni olarak eğitsel
dramanın yararlarını yazarak belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretim elemanları, YÖK
tarafından belirlenen programın geliştirilmesi gerektiğini; okulöncesi, sınıf
öğretmenliğinde zorunlu olan ve seçmeli olarak bazı bölümlerde verilen
drama dersinin kredi ve saatinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bunun
yanında, drama liderliği konusunda yeterlikli öğretim elemanlarının sayısının
azlığı, öğretim elemanları arası uyumsuzluğun olması, fiziksel ortamın
yetersizliği, uygulamaları gösteren videokasetli, CD'li kitapların bulunmaması,
drama konusunda lisansüstü eğitimin sadece Ankara'da bulunması öğretim
elemanlarınca sorun olarak belirtilmiştir.

• Akın (2002), eğitici drama yoluyla anasınıfına devam eden çocukların
bakış

açısı

alma

becerisini

incelediği

çalışmasında

bu

becerinin

kazanılmasında aile tutumlarının da etkisini araştırmıştır. Araştırmanın
örneklemini 90 çocuk ve bu çocukların anne babaları oluşturmuştur.
Araştırma

öntest-sontest

deney

ve

kontrol

gruplu

desen

olarak

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların sosyo-ekonomik durumları
da göz önünde bulundurularak alt-orta ve üst sosyo ekonomik düzeye göre
deney

ve

kontrol

grupları

oluşturulmuştur.

Araştırmanın

bulgularına

bakıldığında, eğitici drama uygulamalarının çocukların bakış açısı alma
becerisini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

• Ekinözü (2003) yaptığı araştırmada, ilköğretim sekizinci sınıf Matematik
dersinde drama ile öğretimin öğrencilerin başarısına, tutumlarına ve
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öğrenmenin kalıcılığına etkisini incelemiştir. Öntest sontest kontrol gruplu
deneysel model kullanılan bu araştırma 2002-2003 eğitim-öğretim yılında
İstanbul İli Tuzla ilçesi Barış Manço İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 70
öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Araştırmada Permütasyon ve Olasılık ünitesi deney grubunda drama
yöntemi kullanılarak, kontrol grubunda ise düzanlatım yöntemi kullanılarak
işlenmiştir. Araştırmada veri toplamak için "Matematik Başarı Testi" ve
"Matematik Hakkındaki Düşünceleriniz" adlı tutum ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma

sonunda

drama

yöntemi

ile

düzanlatım

yönteminin

öğrencilerin başarılarına aynı oranda etkide bulunduğu ortaya konulmuştur.
Ancak Drama yönteminin uygulandığı grubun öğrenmelerinin kalıcılığı ve
Matematik dersine ilişkin tutumları geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol
grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

• Genç, (2003) yılında "Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması" isimli
araştırmasında, eğitimde yaratıcı drama kavramı ve alımlanması üzerinde
yoğunlaşmıştır. Yaratıcı dramayı doğrudan etkilemesi nedeniyle alımlamayı
belirleyen ölçütlerin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak araştırmada
yaratıcı drama, yaratıcılık, oyun, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlamalar,
iletişim ve

etkileşim gibi

temel kavramlar

incelemiştir. Araştırmanın

sonucunda yaratıcı dramanın çağdaş eğitim dizgesinde başlı başına bir
disiplin

ve

öğretim

yöntemi

olarak

kullanılmasının

zorunluluğu

ve

kaçınılmazlığı üzerine vurgu yapılarak anadili ve yabancı dil öğretiminde de
oldukça etkin olan yaratıcı drama öğrenmeye yönelik bir yöntem olduğunun
altı çizilmiştir.

• Özsoy, (2003b) yılında "İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı
Drama Yönteminin Kullanılması" isimli araştırmasında, yaratıcı drama
yönteminin, ilköğretim sekizinci sınıf Dik Prizmaların Özellikleri ve Hacimleri
konusunun öğretimine etkisini araştırmayı amaçlamıştır.
Araştırma, Balıkesir ili merkez Karesi İlköğretim sekizinci sınıftaki 60
öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma, iki hafta süre ile Balıkesir ili merkez
Karesi İlköğretim a.sınıftaki 30 öğrenciye Yüzey Ölçüleri ve Hacimler
ünitesinin Dik Prizmaların Hacimleri konusu ile veri toplama aracı olarak bilgi
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testi ile sınırlıdır. Araştırmada, Deney ve kontrol gruplu, öntest -sontest
deneme modeli kullanılmıştır.ısınma ve uyum hareketleri ve oyundan sonra
doğaçlamaoluşumlarına hikaye anlatılarakbaşlanmıştır.
Araştırma sonucunda, ilköğretim sekizinci sınıf Dik Prizmaların
özellikleri ve Hacimleri Konusunun öğretiminde yaratıcı drama yönteminin
uygulanmasının öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Araştırmada uygulanan etkinliğe şu örnek verilmiştir. Araştırmacının
öğrencilerle yaptığı görüşmelerde öğrenciler; şimdiye kadar matematik
derslerinde böyle oyun oynamadıklarını,hem eğlenip hem de öğrendiklerini
söyleyerek, bu gibi etkinliklerin tekrarının olup olmayacağını sormuşlardır.
özsoy araştırmasında, öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif kılan, fikirlerini
ortaya koymasını sağlayan problemleri kendi kendilerine ya da grupla
çözmeye teşvik eden, bağımsız öğrenen bireyler yetişmesini sağlayan
yaratıcı drama; yeni yaklaşımlararasında yer alan bir öğretim yöntemi olarak
tek başına ya da diğer yöntemlerle birlikte matematik öğretiminde
kullanılabilirdiyerek önerisinidile getirmiştir.

• Kayhan (2004), ilköğretim 3.

sınıf Matematik dersinde drama

yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, öğrenmenin kalıcılığı ve
Matematik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı
amaçlamıştır. Öntest sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılan bu
araştırmanın örneklemini, Anıttepe İlköğretim Okulu 3. sınıfları arasından
tesadüfi yöntemle seçilen iki şube oluşturmuştur.
Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen "Başarı
Testi" ve Baykul (1990) tarafından geliştirilen "Matematik Tutum Anketi"
kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulara göre, drama
yönteminin öğrenci başarısını, tutumlarını ve öğrenmenin kalıcılığını olumlu
yönde etkilediğigörülmüştür.

• Özcan (2004) öntest sontest kontrol gruplu deneysel model kullandığı
çalışmasında, ilköğretim 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi Coğrafya konularının
öğretiminde drama yönteminin etkililiğini araştırmıştır. Araştırmadaki
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denekler, 2003-2004 öğretim yılında Ankara Kazan İlköğretim Okulu'nda
öğrenim gören 66 öğrenciden oluşmuştur.
Veri toplama aracı olarak "Başarı Testi" ve öğrencilere ait drama
günlükleri kullanılmıştır. Grupların ortalamaları arasındaki karşılaştırmalar
ttesti ile kontrol edilmiştir.
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre drama yönteminin
"Türkiye'nin Dünya üzerindeki Yeri ve önemi, Yurdumuzun Yeryüzü Şekilleri,
Yurdumuzun İklimi, Etki Alanları ve Bitki Örtüsü" konularının öğretiminde
geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu, öğrencilerin öğrenme düzeyini
artırdığı bulgusunu ulaşılmıştır.

• Duatepe (2005) araştırmasında, ilköğretim 7. sınıf öğrencileri üzerinde
dramanın geometri başarısına, öğrencilerin geometri düşünme düzeylerine,
matematiğe karşı tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkilerini
incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın ömeklemini 2002-2003 öğretim
yılında üç devlet okulundan seçilen 7. sınıflar oluşturmuştur. Araştırma yedi
buçuk hafta, 30 ders saati sürmüştür. Veriler "Van Hiele Erişi Testi" ve
"Matematik ve Geometri

Dersleri Tutum Ölçeği" olmak üzere iki ölçek

kullanılarak ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Çalışma
öncesinde öğrencilerin matematiğe ve geometriye karşı tutumları ve
geometrik düşünme seviyeleri ölçülmüştür. Uygulama sonrasında başarı testi
ve tutum ölçeği tekrar uygulanmıştır. Uygulama süresinin bitmesinden 4 ay
sonra, daha önce uygulanan başarı testleri, kalıcılığı belirlemek üzere tekrar
uygulanmıştır. Görüşmelerde öğrencilerin Geometri dersi hakkındaki duygu
ve düşünceleri ve başarı testlerindeki sorular üzerine konuşulmuştur.
Verilerin çözümünde "kovaryans analizi" kullanılmıştır. Araştırma
sonunda; grupların açılar, çokgenler, çember, daire ve silindir konularındaki
başarı ve kalıcılık testlerinden, van Hiele geometrik düşünme testinden,
matematik ve geometri tutum ölçeklerinden aldıkları puanlar açısından
kontrol grubuna göre, dramayla geometri öğrenen deney grubu lehine
istatistiksel olarak anlamlı derecede bir farklılık görülmüştür. Bu bulguları,
yapılan yüz yüze görüşmeler de desteklemiştir.
Dramayla ders işleyen deney grubu öğrencilerinin; derse aktif katılımı
sağlayan, günlük yaşamdan örnekler sunan, konuları anlamlı hale getiren,
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işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve farkındalık geliştiren drama yöntemiyle,
konuları daha kolay, etkili ve kalıcı bir şekilde öğrendikleri, daha iyi bir
performans gösterdikleri bulgulanmıştır.

• Yurtalan (2005) çalışmasında, ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi
tarih konularının öğretiminde drama yönteminin kullanılmasının öğrencilerin
öğrenme düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmıştır.
Ontest

sontest

kontrol

gruplu

deneysel

model

kullanılan

bu

araştırmanın denek grubunu 2004-2005 yılında Ankara Keçiören ilçesinde
bulunan Ulviye Fenmen İlköğretim Okulu'nun 6. sınıfında okuyan toplam 56
öğrenci oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarında eşit sayılarda öğrenciler
bulunmuştur. Veri toplama aracı olarak "Başarı Testi" kullanılmıştır. Başarı
testi, her iki gruba da sadece deney sonrasında uygulanmıştır. Veriler t-testi
ile

analiz

edilmiştir.

Drama

etkinliklerinin

daha

sonra

detaylı

gözlemlenebilmesi ve betimlenebilmesi için dersler kameraya alınmıştır.
Analizler sonucunda drama yönteminin Sosyal Bilgiler dersi Tarih
konularının öğretiminde geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu,
öğrencilerin öğrenme düzeylerini artırdığı görülmüştür.

• Soner (2005), yaptığı araştırmada 3. sınıf matematik dersinde kesirli
sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinin öğretiminde drama yönteminin
kullanımının bilişsel, duyuşsal erişiye ve kalıcılığa etkisini incelemiştir.
Araştırmada 3. sınıf öğrencilerinden seçilen 27 öğrenci deney grubunu 31
öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada Kesirli Sayılarda
Toplama- Çıkarma işlemi Başarı Testi ile Matematik Dersi Tutum Anketi
kullanılmıştır. Araştırmada deney grubuna hazırlanan drama etkinlikleri
uygulanmış, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem ile öğretim yapılmıştır.
Araştırmanın uygulama süresi 3 haftadır. Araştırma sonucunda drama
yöntemi ile uygulama yapılan deney grubu kavrama, uygulama düzeyi erişi
puanı, kalıcılık ve tutum açılarından kontrol grubu lehinde anlamlı fark
bulunmuştur.
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• Erdoğan (2006), okulöncesi eğitimi alan altı yaş grubu çocuklarına
drama ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisini
incelemiştir. Araştırmaya 35'i deney, 35' i kontrol ve 35' i de placebo kontrol
grubu olmak üzere toplam 105 çocuk katılmıştır. Deney grubuna drama
yöntemi ile hazırlanmış matematik eğitim programı uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda drama yöntemine ile verilen matematik eğitim programının
çocukların matematik yeteneğine anlamlı bir etkisinin olduğu, cinsiyetin,
anne-baba eğitim düzeyinin matematik puanlarında anlamlı bir etkiye sahip
olmadığı ve eğitim programının çocuklardaki öğrenmenin kalıcılığın da
olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

• Sözer (2006), yaptığı araştırmada ilköğretim 4. sınıf Matematik dersi
"Kesirler" ünitesinde uygulanan drama yönteminin öğrencilerin başarılarına,
tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkisini incelemiştir. Araştırma,
38'i deney grubunda ve 37'si kontrol grubunda olmak üzere toplam 75
öğrenci ile yürütülmüştür. Bu araştırma sonucunda, başarı ve öğrenmenin
kalıcılığı bakımından, deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri
arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu; drama yönteminin
denek grubunun tutumlarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

2.3.2 Yurt Dışında Yapılmış Çalışmalar (Yabancı Literatür)

• Kamen (1992), yaptığı araştırmada ilköğretim Fen Bilgisi dersindeki
öğrenci başarısını artırmada drama yönteminin etkiliğini araştırmıştır.
Araştırmada veri toplamak için niteliksel olarak, öğrenciler ve öğretmenlerle
görüşmeler

yapılmış;

niceliksel

olarak

ise

öğrencilere

yazılı

sınav

uygulanmıştır. Uygulamalar araştırmacı tarafından doğrudan gözlenmiştir.
Öğrencilere uygulanan içerik sınavının sonuçlarına göre dramanın, öğrenci
başarısını artırdığı bulgulanmıştır. Görüşmeler sonunda öğrenciler ve
öğretmenler konuların drama yöntemiyle daha iyi anlaşıldığını, Fen Bilgisi
öğretiminin daha ilginç hale geldiğini ve öğrencilerin motivasyonlarının
arttığını belirtmişlerdir.
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• Moore ve Caldwell (1993), dramanın öykü yazma niteliği üzerindeki
etkilerini incelemek için yaptıkları araştırmada dramayı kullanarak resim
yapmayı içeren planlanmış etkinlikler ile geleneksel olarak planlanmış
etkinlikler kullanmışlardır. Deney grubunda; doğaçlamalar, rol oynama, resim
yapma ve ana senaryoyu oluşturma ile planlanan drama etkinlikleri yer
alırken kontrol grubunda ise soru cevap tartışma tekniği ile metin merkezli bir
öğretim kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dramayı kullanarak resim
yapmayı içeren planlanmış etkinliklerin yer aldığı grupların geleneksel
etkinliklerin yer aldığı gruba göre öykü yazmada niteliği arttırdığı ve bu
öğrencilerin daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.

• Farris and Parke (1993) araştırmalarında, dramanın çocukların dil
gelişimine ve edebiyat bilgisine katkısını belirlemeyi amaçlamışlardır.
Araştırmaya altıncı sınıf öğrencilerinden, drama atölyesi çalışmalarına katılan
on iki-on üç yaşlarında on dokuz öğrenci dahil edilmiştir. Üç hafta boyunca
sürdürülen çalışmalarda öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak görüşleri alınmış,
onlarla ilgili tutulan gözlem kayıtları değerlendirilmiştir.
üç

haftalık dönem boyunca oyunlarla birlikte okuma tiyatrosu,

doğaçlama, pandomim gibi etkinlikler sınıf çalışmaları ile bütünleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda alınan gözlem, kayıt ve görüşler, dramanın dil
gelişimine yararını ve edebiyat alanında gelişime katkısını ortaya koymuştur.

• Gasparro (1994) çalışmasında, drama ve doğaçlama yoluyla ikinci dil
olarak İngilizce'nin öğretimini amaçlamıştır. Araştırmada öğretmen, çocuklara
şiir ile ilgili birikimlerini sunarak bilinmeyen sözcükleri açıklamıştır. Sonra
sınıfta şiir tartışılmış ve tekrar okunmuştur. Çocuklar rollerini seçerek, dekor
ve kostümlerini belirleyerek şiiri dramatize etmişlerdir. Gasparro şiirin
dramatize edilmesi ile çocukların entelektüel, duygusal ve fiziksel açıdan yeni
bir kültüre ait dil ile ilgilendiklerini, "dramanın katılımcıları gerçeğe benzer bir
durum içerisine sokması nedeniyle dilin benimsenmesini ve hatırlanmasını
kolaylaştırdığı" sonucuna ulaşmıştır.
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• Kaaland-Wells (1994) araştırmasında öğretmenlerin yaratıcı dramayı
kullanma durumlarını ve buna yönelik algılarını belirlemeyi amaçlamıştır.
Araştırma iki yüz yirmi dört ortaokul öğretmeni üzerinde yürütülmüştür.
Sonuçlar, yaratıcı drama eğitimi almış öğretmenlerin, yaratıcı dramanın etkili
bir yöntem olduğuna inandıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretmenlerin
yaratıcı drama ile ilgili aldıkları eğitimlerle yaratıcı dramanın her türünü
kullanmaları arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ancak, anket sonucunda,
öğretmenlerin yaratıcı drama kullanımı için tiyatro deneyimine gereksinim
duymadıklarını belirttikleri ortaya çıkmıştır.

• Einarsdottir (1996) yaptığı

çalışmada "dramatik oyun ve yazılı

materyaller'' konusunu incelemiştir. Araştırma okul öncesi eğitimi kurumunda
altı yaşındaki çocuklara cesaret verici etkinlikler sunmak, okul öncesi
eğitimde basılı materyalleri göz önünde bulundurmak ve okuma yazma
gelişiminde oyunun önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma
İzlanda'da iki

okul öncesi eğitim kurumunda iki

sınıfta yapılmıştır.

Einarsdottir, sınıfın düzeyinin ve programın özelliklerinin çocukların okuma
yazma davranışlarını etkilediği ve okuma yazma materyallerinin sınıf
ortamında bulundurulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

• Müller (1997) dramaya yönelik araştırmaların sonuçlarını yorumlamıştır.
Drama

bir

keşfetmeyi,

süreç

olarak

başkalarının

etmeyi sağlamaktadır.

kullanıldığında

yaşantılarını

tam

öğrenmeyi,

fark etmeyi,

paylaşmayı

Drama bir araç olarak kullanıldığında

problemleri
ve kabul

ise oyun yoluyla

öğrenmeyi sağlamakta ve yaratıcılığı .geliştirmektedir (Akt: Hatipoğlu, 2006).

• O'Hara (1997) gerçekleştirdiği araştırma projesinde, dramanın İngilizce
öğretim programlarından kullanılmasına ve ortaokullarda bağımsız bir ders
olarak yer verilmesine örnekler vermiştir. O'Hara'ya göre; drama bir yöntem
olarak tüm düzeylerde ve tüm konu alanlarında kullanılabilir. Ancak İngilizce
öğretmenleri için drama çok kullanışlı bir yöntem olması nedeniyle daha fazla
önem taşımaktadır. O'Hara hem lisans üstü eğitim sertifikası programına
devam eden hem de orta okulda genel sertifika programına devam edenlerle
yürüttüğü araştırmanın sonucuna göre drama dersi alan öğrencilerin sözel ve
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sözel olmayan iletişim becerileri, kendine güven duygusu ve birlikte çalışma
alışkanlığı

ile eleştirel düşünme becerilerinde drama dersi almayan

öğrencilere oranla anlamlı bir artış olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte
drama dersinin öğrencilerin sosyalleşmesinde olumlu katkıda bulunduğu
saptanmıştır (Akt: Soner, 2005).

• Jackson (1997), yaratıcı dramanın sınıf içerisinde çeşitli alanlarda
öğretme yöntemi olarak kullanılması ile ilgi yaptığı çalışmada öğrenci
merkezli etkinliklerin öğrencilerin başarısında nasıl etkili oluğunu, çalışmaya
katılan iki öğretmenin görüşlerine bakarak değerlendirmiştir. Araştırma
sekizinci sınıf öğrencilerinin olduğu iki sınıfta uygulanmıştır. Öğrencilere
öğretilen

bilgilerin anlamlandırılması

ve yapılandırılması

için yaratıcı

dramanın kullanılması amaçlanmıştır. Matematik, dil ve sosyal bilgiler
alanlarında öğretmenlerin yaptığı çalışmalar sonunda görüşleri incelenmiş ve
yaratıcı dramanın kullanılmasının her alanda öğrencilerin bilişsel ve sosyal
gelişimlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

• Yassa (1999) lise öğrencilerinin yaratıcı dramaya katılım algılarını ve bu
katılımın sosyal ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada veri
toplama aracı olarak görüşme ve gözlem metodu kullanılmıştır. Bütün veriler
nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılar iki erkek,
dört kız öğrenci ve üç öğretmenden oluşmuştur. Çalışma sonucunda, yaratıcı
dramanın kişiler arası günlük ilişkiler içindeki yaygın tutum ve davranışlara
bakış açısı sağladığı ve pek çok durumda drama sınıflarına katılımın, sosyal
etkiletişimi ve özgüveni geliştirdiği sonucuna varılmıştır.

• Henry (2000) yılında "Drama ite Öğrenme Durumları" adlı bir araştırma
yapmıştır. Araştırmanın amacı, insanlar drama vasıtasıyla nasıl öğrenirler
konusu üzerine yoğunlaşır. Araştırma, genel tarama modeli çerçevesinde
ilgili araştırmaların incelenmesi şeklinde gerçekleştirilirken, bu öğrenme
sürecini betimlemek üzere bir yapı önerisinde bulunur. Araştırma sonucunda,
tartışılan projeye göre drama hayali dünyalar yaratma süreci olarak
düşünülür ki onun içinde bu dünyalarla verilen perspektifler drama vasıtasıyla
öğrenme için esaslardır. Düşünce var olan yaratıcı öğrenme sürecinde,
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değişmeceli (metaforik) düşünce ve geniş açılı etkinlikle gelişen ruhsal duygu
ve hayal ile başlayan aktörün deneyimi, düşünceyi inşa eder. Drama
varsayımsal süreç ve yaratıcı dünya kullanarak, hikaye anlatmaktan ziyade
işlevsel süreci, günlük yaşama nüfuz eden temel öğrenme sürecine atıfta
bulunur. Bunu da altta verilen şekil 1 ile görselleştirir (Akt: Atan, 2007)
Şekil 1.Gün/ükyaşama nüfuz eden varsayımsal temel öğrenme süreci (Akt:
Atan, 2007)
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Şekil 1. (Henry, 2002)

• Roper ve Davis (2000) yılında "Howard Gardner: Drama ve Sanat
Eğitiminde Bilgi, Öğrenme ve Gelişim" adlı bir araştırma yapmışlardır.
Araştırmanın amacı, dünyada büyük ilgi gören Kantçı bir eğilime dayanan
Gardner'in yaklaşımının faydalılığını incelemek olarak belirtilmiştir. Araştırma,
dünyada özellikle dil aracılığıyla yaratılan sosyal yapılandırmacı yaklaşımlarla
da ilgilidir. Daha da önemlisi araştırma, Vygotsky'in fılozofık olarak
materyalist diyalektik yaklaşımıyla da bir mukayese yapmaktadır. Araştırma,
genel tarama modeli çerçevesinde ilgili araştırmaların incelenmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Howard Gardner'in başta sanat eğitimcileri
olmak üzere, eğitimcileri de destekleyen teorisinin en tercih edilen bir görüş
olduğu vurgulanmaktadır. Araştırmada yazarlar, baskın ideolojinin medya
vasıtasıyla çocuğa verilmesinden ziyade, çocuğun dünya ile uğraşabilmesi
için nasıl geliştiğini ve sanat eğitiminin uygulamalar içermesini önemli
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görürler.

Bu son nokta Gardner'in

pozisyonunun

mantıklı

vurgulamaları

imaları ile radikal bir şekilde güçlendirilir.

• Kincaid (2002) yılında "Drama, Duygu ve Kültürel Yakınsama" adlı bir
araştırma yapmıştır. Araştırmanın amacı, etkili bir drama etkinliğinin izleyici
davranışına nasıl etki yaptığını ve ne tür bir etki yaptığını açıklayan teori
geliştirmektir. Araştırmada ilk olarak, izleyicinin içinde olduğu bir drama
etkinliği nasıl oluşturulur konusu açıklanmıştır. Sonrasında drama kuramı ile
karakterleri kıyaslamanın nasıl duygusal tepkiye, bilişsel yönelime yol açtığı
ve hem fonksiyonel hem de gerçek olarak bir drama içinde nasıl karakter
değişimi olduğu açıklanmaktadır. Araştırmada iletişimin yakınsak teorisi ve
bilişsel imaj haritası bir drama kavrayışı ile, bir izleyicide nasıl davranış
değişikliği yaptığını açıklamak için 5 hipotez kullanılmıştır. Araştırma
sonucuna göre, drama hoşa giden, çekici bir hikaye anlattığı, izleyiciyi
duygusal

olarak

ıçıne

aldığı

ve

izleyicinin

kimliğini

saptamasıyla

karakterlerdeki değişimi resmettiği için, iletişimin birçok farklı formundan daha
çok izleyici üzerinde etki yaptığı belirtilmiştir. Dramanın ruhunun, duygu
üretimini karşıladığı, duygunun ise, karakterlerin davranışını, hareketini
yöneten motive edici güç oluşturduğu ifade edilmiştir. İlgi ve kimlik saptaması
yoluyla karakterlerin yakınsama ve duygusal tepkisi, izleyicide uygun bir
duygusal tepki doğurduğu belirtilmiştir. İzleyicideki empatik ve duygusal
tepkinin dramada resmedilen merkezi problemi yeniden kavramsallaştırması
için, izleyicileri problemin bir parçası olmaya ikna eden ve kendi
yaşamlarında benzer bir durumda onu çözmek için motive edici bir güç
olduğu açıklanmıştır. Sosyal değişimde, bir eğlence-eğitim stratejisi olarak
başarı elde etmek için karakterler, karakterler arası ilişkiler ve onların
hikayesi, izleyicilerin kendi yaşamlarında olan problemler ve olaylara
benzeyerek izleyiciye mantıklı geldiğinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda nitel
araştırma

metotlarının,

izleyicilerin

tepkilerini

doğrulamak

ıçın

kullanılabileceği belirtilirken, grup görüşlerine, derinlemesine kişisel görüşlere
odaklanan öykü araştırması izleyicinin farkına vardığı gerçek ve drama
arasında yakın bir benzerlik temin edebileceği ifade edilmiştir.
• Fleming, Merrell ve Tymms (2004), yaptıkları çalışmadan dramanın
çocuklardaki dil, matematik ve tutumlarına etkisini incelemişlerdir. The
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Nationa\ 1heatre's Transtcrmatıo« Orama Pro\ect ad\ı pro\eyi uygu\ayan
araştırmacılar i\koku\daki çocuk\ann okuma, matema\\k, \u\um, kencfü,k
kavramı ve yaratıcı yazma konularında projenin etkililiğini sınamışlardır.
Araştırmanın örneklemini üçüncü sınıfa giden 160 çocuk oluşturmuştur. Dört
farklı okuldan seçilen örnekfem grubu deney ve kontrol grubu olarak
ayrılmıştır. Üçüncü sınıfın başlangıcında değerlendirilen çocuklara daha
sonra drama temelli etkinlikler uygulanmış ve dördüncü sınıfın sonunda
tekrar değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonuçları deney grubundaki
çocukların amaçlanan okuma, matematik, tutum, kendilik kavramı ve yaratıcı
yazma konularında kontrol grubundaki çocuklardan yüksek puanlar aldıklarını
göstermektedir. Ayrıca çocukların kendilik kavramı değerlendirildiğinde
projenin deney grubu lehine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

• Hui ve Lau (2006), Hong Kong Babtist Üniversitesi

Çocuk Gelişimi

Merkezinde 2004 yılında araştırmaya başladıkları, 2006 yılında yayınladıkları
"Drama Eğitimi: Hong Kong'da İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaratıcı Zeka
ve

Kendini

İfade

Etme

Yeteneğini

Geliştirebilme"

adlı

bir

araştırma

yapmışlardır. Bu araştırma 1. ve 2. sınıfların psikolojik gelişimi üzerine drama
eğitiminin etkisini sınayan deneysel bir çalışmadır.
öğretim

müfredatı,

yapıldığı

Bu araştırmada

drama

16 hafta boyunca haftada bir gün ve okuldan sonra

belirtilmektedir.

Deneysel

gruba dahil olan öğrencilerle

drama

yöntemi kullanılarak eğitim yapılırken, kontrol grubundaki öğrencilerle yapısal
olmayan müfredat

programı

ifade

Araştırmada

edilmiştir.

bulgularının,
olumlu

yaratıcılık

sonuç verdiği

içerisinde

eğitim ve öğretim gerçekleştirildiği

öğrencilere

yönüyle anlamJı
belirtilmektedir.

uygulanan

öntest-sontest

bir şekilde, deneysel grup lehine
Ayrıca

cinsiyetler

arasında

farklılık

bulunmadığı belirtilerek, tartışılan eğitim müfredatı için bu bulguların önemli
işaretlerde

bulunduğu

ifade edilmektedir.

ilgili sonuca, Wallach-Kogan
ürün tasarımı

testleri

Ayrıca araştırmada

yaratıcılık ile

yaratıcılık testi (WKCT) ve yaratıcı düşünme

(TCT-DP)

ile ulaşıldığı

ifade edilmektedir.

Drama

projesinin tamamında mevcut öğretimin bulgularıyla birlikte Hong Kong'daki
ilköğretim okulu öğrencileri arasında drama eğitiminin değerini tespit etmede,
önemli bulgular elde edildiği belirtilmektedir.
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• Wright (2006) yılında "Drama Eğitimi ve Kendini Geliştirme: Hayal mi
Gerçek mi"? adlı bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın amacı, drama
programına dayalı rol oynama uygulamasının çocukların rol yapma
yeteneğine, kendi fikirlerini oluşturmalarına, farklılıklarını ortaya koymalarına
ve kullandıkları kelimeler üzerine bir etkisi var mı? Cinsiyetler arasında
farklılık ortaya koyacak mı? Kırsal köy okullarında öğrenim gören öğrencilerle
taşradaki kent okullarında öğrenim gören çocuklar arasında farklı bir etki
yapacak mı? gibi sorulara yanıt bulmaktır. Araştırma, ortalama 138 aylık, yani
11.5 yaşında olan, toplam 140 çocuk üzerinde uygulanmış olup, bunların
72'sinin erkek ve 68'inin kız öğrenci olduğu belirtilmiştir. Araştırmanın
yapıldığı okulların tamamının Avustralya'nın New South Wales'in kuzey batı
bölgesinde yer aldığı ifade edilmektedir. Bu araştırma öntest, müdahaleye
dayalı rol oynama ve sontest olmak üzere 3 safhada yürütülmüştür.
Müdahaleye dayalı rol oynamadan kastedilen; drama etkinliği içerisinde 5
sınıfın çeşitli müdahale derecelerine maruz bırakılmasıdır. Araştırma
sonucuna göre, araştırmaya katılan öğrencilerin rol oynama yeteneğinde,
kullandıkları kelimelerde ve kendi fikirlerini oluşturmalarında önemli ilişkiler
ortaya çıkmıştır. Ayrıca sonuçta önemli bir tespit olarak "zenginleştirilmiş" bir
çevreyle kırsal-taşralı şehir farklılıklarına dikkat çekilmiştir. Bunun yanında
araştırmada okullarda kişisel ve sosyal gelişimin bir ifadesi-gereği olarak
dramanın okullarda kullanılması önerilmektedir.

Sonuç olarak, drama eğitimi ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, drama
yönteminin ilköğretim dönemindeki çocukların birçok gelişim alanını olumlu
yönde etkilediğine ilişkin bulguların· yer aldığı söylenebilir. Yapılan literatür
taraması ile, drama yöntemi ve ilköğretim matematik öğretimi ile iligili pek çok
araştırma bulunurken, bu iki alanın birleştirilmesiyle yapılan araştırma
sayısının ise daha az olduğu görülüştür. Bu alanda yapılan çalışmalar
incelendiği zaman da karşımıza özelhkle öğretmen görüşlerine yönelik
çalışmaların oldukça az olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır.
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BÖLÜM Ill
3. YÖNTEM
Bu bölümde aratırmanın modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi ile
araştırmada kullanılan öğretim materyallerinin hazırlanması açıklanmış,
yararlanılan veri toplama araçları, ulaşılan verilerin çözümlenmesi ve
yorumlanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
3.1 Araştırmanın Modeli

Betimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırma, 2009201 O eğitim-öğretim yılında, Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ile, ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin matematik
öğretiminde

drama yöntemi

kullanma durumlarını

çeşitli

değişkenler

açısından belirlemek, öğretmenlerin derslerinde drama etkinliğine yer verme
durumunu

saptamak

ve öğretmenlerin

drama yönteminin

matematik

öğretiminde kullanılmasında matematik dört temel becerisine katkısına ilişkin
görüşleri saptanmıştır.

3.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı ilkokullarda 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görev
yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada 2009-201O
yılında Kuzey Kıbrıs genelinde bulunan ilköğretim dairesine bağlı ilkokullar 5
bölgeye ayrılarak tabakalı basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır
(Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Demirel ve Çakmak, 2008). Bu bağlamda
30 adet resmi ilkokulda görev yapan 397 sınıf öğretmeni tabakalı basit
seçkisiz örnekleme yöntemi ile örnekleme alınmıştır.
Araştırmada örnekleme alınan öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımına
bakıldığı zaman ise araştırmaya katılan öğretmenlerin %65.2'sini kadın,
%34.B'ini de erkek öğretmenlerin oluşturduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Ömeklemin cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyet

Frekans (f}

Yüzdelik(%)

Kadın

259

65.2

Erkek

138

34.8

Toplam

397

100.0

3.3 Verilerin Toplanması ve Uygulama

Bu çalışmada kuramsal bilgilerin toplanması amacıyla yerli ve yabancı
literatür taraması yapılmıştır.
Araştırmanın kuramsal kısmını oluşturmak amacıyla konu ile ilgili yerli
ve yabancı literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak
demografik bilgiler yanında uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerliliği
göz önünde bulundurularak hazırlanmış drama yönteminin uygulanmasına
yönelik sorular ve anket kullanılmıştır. Demografik bilgi ve drama yönteminin
uygulanmasına yönelik sorularda ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerine
yönelik kişisel bilgiler, derslerinde drama yöntemini kullanma durumlarını
çeşitli değişkenler açısından belirlemeye yönelik sorular ve drama dersinin
programına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Öğretmenlerin matematik dersi
temel

becerilerine

drama

tekniğinin

katkısına

ilişkin

görüşlerini

belirleyebilmek için Taş (2008) tarafından geliştirilen, "Matematik Dersi Temel
Becerilerin Kazandırılmasında Drama Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik
Öğretmen Görüşleri Anketi" kullanılmı_ştır.
Son biçimi verilen ve uygulamaya hazır hale getirilen very toplama aracı
(Ek-1), uygulanabilmesi için ilgili makamlardan gerekli izinler alınmıştır (Ek2). Anketin uygulanma sürecinde okullarda yöneticilerle ve öğretmenlerle
görüşülmüş, anket hakkında bilgi verilmiş ve ilgili öğretmenlere anket formları
dağıtılmıştır. Bu sırada seçkisiz olarak örnekleme alınan öğretmenlerin anketi
doldurmaları beklenerek, geri alınmıştır. Bazı anketlerde belirlenen bir günde
araştırmacı tarafından topluca alınması kararlaştırılmıştır. Belirlenen günlerde
anketler araştırmacı tarafından teslim alınmıştır.
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3.4 Verilerin Analizi ve Yorumlaması

Araştırmada uygun istatistiksel işlemler yapılarak tablolaştırma ve
yorumlama yoluna gidilmiştir. Veriler SPSS 17 programına yüklenmiş ve veri
analizleri bu programda yapılmıştır.
Araştırma sonunda elde edilen veriler aşağıdaki işlemler yoluyla anlamlı
duruma getirilmiştir. Araştırmada her bir alt problem için, öğretmenlerin
ankette yer alan ifadelere katılma düzeylerini gösteren dağılımlar için frekans
(f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (SS) ve Ki-kare (X2)
testi kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde kullanılan Taş (2008)
tarafından geliştirilen "Matematik Dersi Temel Becerilerin Kazandırılmasında
Drama Tekniğinin Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri" anketi likert
türü bir ölçek olup uygulanması sonucu elde edilen verilerin analizinde
maddelerin derecelendirilmesi 5'1i derecelendirme sistemine göre yapılmıştır
(kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle
katılmıyorum). Öğretmenlerin dramanın niteliklerini bilme ve uygulamaya
ilişkin verilerin çözümlenmesi için beşli ölçek aralıkları 0,80 (5-1 =4, 4/5=0,80)
oranında eşit aralıklar olarak aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir (Gökdaş,1996).
Ankette kullanılan beşli derecelendirme ölçeğine uygun olarak elde edilen
ortalama puanların yorumlanması ve derecelendirilmesi için beHrlenen puan
aralıkları Tablo 2' de verilmiştir.

Ağırlık Puanı

Seçenekler

Puan Sınırları

1

Kesinlikle Katılmıyorum

1.00-1.80

2

Katılıyorum

1.81-2.60

3

Kararsızım

2.61-3.40

4

Katılmıyorum

3.41-4.20

5

Kesinlikle Katılmıyorum

4.21-5.00

Analiz sonucunda elde edilen bulgular araştırma alt problemlerine
uygun olarak tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır.
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3.5 Çalışma Planı

Bu çalışmaya Eylül 2009'da başlanılarak Mart 2010'da raporlaştırılmış
şekliyle bitirilmiştir. Bu süre içinde yapılacak işler ve süreleri, aşağıdaki Tablo
3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Çalışma Planı

Yapılan işler
Literatür Taraması

Süre
Sürekli

Araştırma önerisinin hazırlanması

1 ay

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması

1 ay

Veri Toplama Aracının Uygulanması

2 ay

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

2 ay

Araştırma Raporunun Yazılması

3 ay

Eğitim bilimcilere araştırma raporunun

1 ay

okutulup eleştiriler doğrultusunda
düzeltilmesi
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BÖLÜM VI
4. BULGULAR
Bu bölümde, ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen veriler uygun
istatiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen
bulgular, alt problemler göz önüne alınarak açıklanmış ve yorumlanmıştır.

4.1 Araştırmaya Katılanlann Kişisel Bilgilerine ve Drama Yöntemini
Uygulama Durumlanna İlişkin Bulgular

Tablo 4. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okul/Program

Öğretmenlerin mezun oldukları okul durumları Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4'e göre Kuzey Kıbrıs'ta resmi ilkokullarda görev yapan sınıf
öğretmenlerimizin %93.2'1ik bir oran ile büyük bir kısmı sınıf öğretmenliği
bölümünden mezun olmuştur.

Mezun Olunan

Frekans (f)

Yüzdelik(%)

Okul öncesi Öğr.

2

.5

Sınıf Öğr.

370

93.2

Üniversite

25

6.3

Toplam

397

100.0

Program

Çocuk Gelişimi

Öğretmenlerimizin

%6.3'ü

üniversitede

herhangi

bir

öğretmenlik

bölümünden, %0.S'i ise okul öncesi öğretmenliğinden mezun olmuştur.
Tabloda da görüldüğü üzere anket ulaştırılan okullarımızda görev yapan
öğretmenlerimiz arasında çocuk gelişimi bölümünden mezun olan öğretmen
bulunmamaktadır.
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Tablo 5. Öğretmenlerin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

Lisans

376

94.7

Yüksek Lisans

21

5.3

Toplam

397

100.0

Çalışmaya dahil edilen öğretmenlerin eğitim durumumlarına göre
dağılımı Tablo 5'te görülmektedir. Buna göre öğretmenlerimizin sadece
%5.3'ünün yüksek lisans yaptığı görülmektedir.
Tablo 6. Öğretmenlerin Yaş Dağılımı

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

21-30

111

28.0

31-40

214

53.9

41 ve üzeri

72

18.1

Toplam

397

100.0

Yaş

Çalışmaya dahil edilen öğretmenlerimizin yaş dağılım durumları Tablo
6'da

verilmiştir.

Tabloda

da

görüldüğü

üzere

çalışmaya

katılan

öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu %53.9'1ukoran ile 31--40 yaş arasındadır.
Tablo 7. Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

1-9 yıl

85

21.4

10-16 yıl

81

20.4

17 yıl ve üstü

231

58.2

Toplam

397

100.0

Hizmet Süresi

Çalışmaya dahil edilen öğretmenlerin hizmet sürelerine göre dağılımı
Tablo 7'de görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin% 21.4'ü 1-9 yıl,% 20.4'ü
10-16 yıl, % 58.2'si ise 17 yıl ve üstü hizmet sürelerine sahiptir.
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Tablo 8. Öğretmenlerin Çalıştıklan Yaş Grubu
Çalıştıkları Yaş

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

1.sınıf

83

20.9

2.sınıf

78

19.6

3.sınıf

77

19.4

4.sınıf

73

18.4

5.sınıf

86

21.7

397

100.0

Grubu

Toplam

Çalışma kapsamında yeralan öğretmenlerimizin çalıştıkları yaş grubları
yukardaki Tabloda 8'de görüldüğü üzere birbirine yakın bir dağılım
göstermektedir. Öğretmenlerimizin %20.9'u 1. sınıf, % 19.6'sı 2.sınıf,
%19.4'ü

3.sınıf,

%18.4'ü

4.sınıf

ve

%21.7'si

5.sınıflarda

görev

yapmaktadırlar.

Tablo 9. Araştırmaya Dahil Edilen Sınıf Öğretmenlerinin Çalıştıkları
Sınıflardaki Öğrenci Sayısı
Frekans(f)

Yüzdelik(%)

15 ve daha az

5

1.3

16-20 öğrenci

74

18.6

21-30 öğrenci

230

57.9

31 ve üstü

88

22.2

Toplam

397

100.0

Öğrenci sayısı

Çalışma kapsamında yeralan öğretmenlerimizin çalıştıkları okullarda
sınıflardaki öğrenci sayıları ile ilgili yukardaki Tablo 9'da görüldüğü üzere
anket ulaştırılan okullarımızdaki sınıflarımızın yarıdan fazlasının 21-30
öğrenci sayısına sahip olduğu görülmüştür. Öğretmenlerimizin %57.9'u 21-30
öğrenci sayısına, % 22.2'si 31 ve daha fazla sayıda öğrencinin bulunduğu,
%18.6'sı 16-20öğrenci sayısına,

%1.3'ü 15 ve daha az öğrenci sayısına

sahip sınıflarda görev yapmaktadırlar.
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Tablo 10. Araştırmaya Dahil Edilen Sınıf Öğretmenlerinin Drama İle İlgili Almış
Olduklan Eğitim Durumlan ve Nerede Eğitim Aldıklanna İlişkin Dağılım
Frekans(f)

Yüzdelik(%)

Lisans düzeyinde üniversitede

10

2.5

Hizmet içi eğitim kurslarında

35

8.8

10

2.5

55

13.8

Öğrenci sayısı

Kurslar
Seminer ve konferanslarda
Toplam

Öğretmenlerin drama ile ilgili almış oldukları eğitim durumlarına göre
dağılımı

Tablo

10'da

görülmektedir.

Yapılan

analizler

sonucu

öğretmenlerimizin sadece %12.1'inin drama yöntemi ile ilgili eğitim almış
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin %2.S'inin mezun
olduğu programda drama yöntemine ilişkin ders alarak, %8.8'i drama ile ilgili
hizmet içi eğitim programına katılarak, %2.S'inin drama ile ilgili seminer veya
konferansa katılarak drama konusunda bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin sadece %12.1 'i drama ile ilgili eğitim
alırken %87.9 gibi büyük bir çoğunluğu drama ile ilgili hiçbir eğitim almadığını
belirtmektedir. Bu durum beklenen bir durumdur. Çünkü drama dersinin
Türkiye'deki üniversitelerin eğitim fakültelerine ders olarak konulması daha
çok yenidir. 1998-1999 yılından itibaren ilköğretim programına "ilköğretimde
Drama" adı altında ders konulmuştur. Dolayısıyla bu dönemden önce mezun
olan öğretmenlerin dramayla ilgili hiçbir eğitim almamışlardır.

.

Bizim

ülkemizde ise öğretmen yetiştiren ve ülkemizde devlet ilkokullarımızda görev
yapan sınıf öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun mezun oldukları Atatük
Öğretmen Akademisi'nin sınıf öğretmenliği programına drama dersinin
yerleşmesi çok yakın bir tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen
Akademisı ile yapılan görüşmelere ve Taçman tarafmdan 2009 yılında
yapılan çalışmaya göre, sınıf öğretmenliği programlarına drama dersi, 2006
yıundan itibaren "Eğitimde Drama" adı altında konulmuştur.
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Aynı zamanda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dramaya ilişkin
açtığı hizmet içi kurs sayısının da az oluşu, bu sonucun çıkması etkili olmuş
olabileceğini söyleyebiliriz.

Tablo 11. Derslerinde Drama Yöntemine Yer Veren Öğretmenlerin Drama
Yöntemini Uygulama Sıklıklan

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

Günde birkaç kez

41

10.3

Haftada birkaç kez

115

29.0

156

39.3

Uygulama Sıklıkları

Toplam

Tablo 11 'e göre; araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %29'unun
drama etkinliğine günlük programlarında hafta bir veya birkaç defa, %
10.3'ünün ise günde bir veya birkaç defa yer verdiği görülmektedir. Buna
göre, drama etkinliğine, günlük planda günde bir veya birkaç defa yer veren
öğretmenlerin haftada bir veya birkaç defa yer veren öğretmenlerden az
olduğu saptanmıştır. Bu durum öğretmenlerin günlük planda drama
etkinliğine

sık yer

vererek

uygulayabilecek

deneyimde

olmadıklarını

düşündürmektedir.
Türkiye'de yirmi bir il ömekleminde okul öncesi eğitim kurumlarında
çalışan öğretmenlerin yaratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları hakkındaki
görüş ve uygulamalarıyla ilgili yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin
%80.2'sinin her gün sürekli olarak _dramayı kullanmadıkları, bu durumun
öğretmenlerin

drama

konusunda

kendilerini

yeterli

görmemesinde

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Ömeroğlu ve diğerleri, 2004).

Tablo 12. Araştırmaya dahil edilen sınıf öğretmenlerinin görev yaptıktan
okullarda drama etkinliğini planlayan kişi ve/veya kişilere ilişkin dağılımlar

Drama etkinliklerine derslerinde yer veren öğretmenlerin tümü sınıf
öğretmenlerinin tamamı (% 39.3) drama etkinliğini öğretmen olarak
kendilerinin planladıklarını belirtmiştir.
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Planlayan Kişi

Frekans(f)

Yüzdelik(%)

156

39.3

Öğretmen olarak ben planlıyorum
İdareci/eğitim sorumlusu ile birlikte
İdareci ya da eğitim sorumlusu
Toplam

156

39.3

Tablo 13. Araştırmaya dahil edilen sınıf öğretmenlerinin drama etkinliğini
planlarken dikkat ettikleri unsurlara ilişkin dağılımlar

Frekans (f)

Yüzdelik(%)

Çocukların gelişim özelliklerine

150

37.8

Çocukların ilgisine

142

35.8

Çocuklann gereksinimlerine

133

33.5

Çocuklann bireysel farklılık

134

33.8

Okulun fiziksel koşullar

114

28.7

Okuldaki materyal

119

30.0

Okulun bulunduğu bölgenin

118

29.7

Dikkat Edilenler

özellikleri
Diğer

Tablo 13'e göre; sınıf öğretmenlerinin drama etkinliğini planlarken
sırasıyla en çok çocuğun gelişim özelliklerine (%37.8), çocukların ilgisine
(%35.8),

çocukların

bireysel

farklılıklarına

(%33.8)

ve

çocukların

gereksinimlerine (%33.5) dikkat ettikleri görülmektedir. Drama etkinliğini
planlarken okulda bulunan materyallere dikkat edenlerin oranı% 30.0, okulun
bulunduğu bölgenin özelliklerine dikkat edenlerin oranı ise %29.7 ve okulun
fiziksel koşullarını dikkate alan sınıf öğretmenlerinin oranı %28.7'dir.
Öğretmenlerimiz
özelliklerine,

drama

çocukların

etkinliği

ilgisine,

planlanırken

bireysel

çocukların

farklılıklarına,

gelişim

çocukların

gereksinimlerine daha çok dikkat edilmesi gerektiği görüşündedirler. Ancak
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tablo incelendiği zaman öğretmenlerimiz bu bölümdeki tüm maddelere dikkat
edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Drama etkinliğini uygulayan kişi olarak öğretmen, kendi grubunun
gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimlerini çok iyi bilmeli ve yapacağı tüm
etkinlikleri kendisi planlamalıdır. Drama etkinliği, çocukların gelişimleri,
gereksinimleri, ilgileri ve ayrıca okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri göz
önüne alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır (Köksal ve Akyol, 2003).
Öğretmen adaylarının okul öncesi sanat etkinliklerine ve kendi yeterliklerine
ilişkin görüşlerinin sorulduğu bir araştırmada, öğretmen adaylarının drama
etkinliğini planlarken çocuğun gelişim özelliklerini, dramanın temel öğelerini,
uygun ortamı, çocuğun yaratıcılığını dikkate alarak plan hazırladıkları ortaya
konmuştur (Aysan, Gürşimşek, Bilen, Yıldız ve Tümüklü, 2004).

Tablo 14. Araştırmaya dahil edilen sınd öğretmenlerinin drama etkinliğini
bütünleştirdiği diğer etkinliklere ilişkin dağılımlar

Dikkat Edilenler

Frekans (f)

Yüzdelik(%)

Hiçbir etkinlikle
Serbest zaman etkinlikleri-ilgi köşesi

136

34.3

Disiplinlerle

156

39.3

Oyun etkinliği

156

39.3

Sanat etkinliği

97

24.4

Müzik etkinliği

126

31.7

Fen-doğa etkinliği

156

39.3

156

39.3

Okuma-yazmaya

hazırlık çahşmalan

Diğer

Tablo 14'e göre; öğretmenlerin %39.3'1ük oran ile drama etkinliğini en
çok disiplinlerle, oyun etkinliği, fen-doğa etkinliği, okuma yazmaya hazırlık
çaiışmaları ile bütünleştirdiği görülmektedir. Öğretmenler, drama etkinliğini,
serbest zaman etkinliği, müzik etkinliği ve sanat etkinliğiyle bütünleştirmede
daha yetersiz kalmışlardır.
Ömeroğlu ve diğerleri, (2004) okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin yaratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları hakkındaki görüş ve
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uygulamalarıyla ilgili yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin %73,4'ünün drama
etkinliğini

Türkçe

dil

etkinliklerinde

kullandıklarını

saptamışlar

ve

öğretmenlerin alışılagelmiş şekliyle okunan hikayenin dramatize edilmesini
drama etkinliği olarak ifade ettikleri, diğer etkinlikleri kullanma konusunda
sıkıntı duydukları sonucuna varmışlardır. Bu durum öğretmenlerin bu konuda
sınırlı bilgi birikimine sahip olmalarından kaynaklanabilir. Sınırlı bilgi
nedeniyle öğretmenler etkinlikleri uygulamada kendi bildikleri yöntemi
kullanmayı tercih ediyor olabilirler. Türk eğitim sisteminde, bireylere zihinsel
gelişimlerine ve toplumsal gereksinimlerine dayalı olarak gerekli dilsel
becerilerin kazandırılması görevi, ana dilini temel alan Türkçe öğretimine
verilmiştir. İlköğretim ile başlayıp lise ve üniversitede devam eden Türkçe
öğretimi; dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört temel etken arasındaki
ilişki geçişmelerine dayanır." (Sever, 1995). Dramatizasyon yönteminin
kullanılması sonucunda da bu dört temel dil becerisini aktif hale getirmek
mümkündür. Örneğin, dramatize edilen bir metin okuma sırasında daha
anlamlı bir yapıya bürünecektir. Çünkü dramatize edilen bir metinde anlam;
jest, mimik, vurgu ve tonlama vasıtasıyla daha etkili bir biçimde ortaya
konacaktır.
Anket

gönderilen

okullarımızdaki

sınıf

öğretmenlerimizin

verdiği

cevaplara göre drama etkinliklerine en çok Türkçe disiplinine, daha sonra da
aynı oranlarda olmakla beraber Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi
disiplinlerinde kullanmaktadır.

Tablo 15. Araştırmaya dahil edilen sınıf öğretmenlerinin görev yaptıklan
kurumlarda drama odasının bulunmasına ve drama etkinliğinde kullandıktan
araç-gemçlere ilişkin dağıiımiar

Araştırma kapsamında anket gönderilen okullanmızm hiçbirinde drama
odasının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya dahil edilen sınıf
öğretmenlerinin

drama

etkiniiğinde

dağılımlar Tablo 15'te sunulmuştur.

kuliandıkları

araç-gereçlere

ilişkin
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Araç-Gereçler

Frekans (f)

Yüzdelik(%)

Afişler, resimler

156

39.3

Fotoğraflar

133

33.5

Sözsüz müzik kasetleri

125

31.5

Çeşitli seslere ait efekt kasetleri

98

24.7

6

1.5

Kuklalar

68

17.1

Maskeler

55

13.9

Çocuk edebiyatı metinleri

154

38.8

Giysiler

30

7.6

Aksesuarları

33

8.3

Film veya CD'ler

Diğer

Drama etkinliğini daha zengin ve eğlenceli bir hale getirmek,
konsantrasyonu sağlamak için materyal kullanımı gereklidir. Drama
etkinliğinde materyal kullanımında ve seçiminde dikkatli davranılması
gerekmektedir. Afişler, resimler, fotoğraflar, sözsüz müzik kasetleri, çeşitli
seslere ait efekt kasetleri, farklı yaşantı, olay ya da hayvanları konu alan film
veya CD'ler, çocuk edebiyatı metinleri, aksesuarlar, maskeler, giysiler
kuklalar kullanılmalıdır(Turla, 2004).
Tablo 15 incelendiğinde; araştırmaya katılan ve drama etkinliklerine
derslerinde yerveren sınıf öğretmenlerinin tümü, afişler-resimleri (% 39.3)
araç-gereç olarak derslerinde kullanmaktadırlar. Çocuk edebiyatı metinleri
(%38.8), fotoğraflar (%33.5) ve sözsüz müzik kasetleri (%31.5) de
kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerimizin en az kullandıkları araç
gereçler ise filim ve cd'ler (%1.5), giysiler (%7.6) ve aksesuarlar {%8.3)
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yapılan analizler ve öğretmenlerle
yapılan görüşmeler sonucu okullarımızda drama etkinlikleri için ayrı bir oda
bulunmadığı,drama etkinliklerine derslerindeyerveren tüm öğretmenlerin bu
etkinlikleri sınıflarda uyguladığı, sadece %3'ünün gerekli görüldüğü
durumlarda bu etkinlikleri okul bahçesinde

uyguladıkları sonucuna

ulaşılmıştır.
Ortam drama etkinliğinde önemli bir etkendir. Özel olarak düzenlenmiş
ayrı bir drama odasının olması konuyu özel yapar, içinde çalışılan yeri özel
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kılar. Araç-gereçlerin sürekli olarak bir yerden başka bir yere taşınmasını
engeller. Drama odası ışıklandırma, ses, video, müzik aletleri ve projektörler
kullanılmasına olanak sağlar (Kandır, 2004).
Drama

etkinliği

sırasında

araç-gereçlerin

kullanımı,

çocukların

konsantrasyonu sağlaması, etkinliği zevkli hale getirmesi açısından çok
önemlidir. Araç-gereçler drama etkinliğinde güdülemede kullanıldığı için
çocuğun

duyularına

hitap

etmeli

ve

devamlılığı

saplamak

için

yapılandırılmalıdır Drama odasında bulunan araç-gereçler odada bulunan
dolap veya raflarda muhafaza edilmeli ve gerektiğinde kullanılmalıdır (Aral ve
diğerleri, 2000; Kandır 2004).

4.2 Alt Problemlere İlişkin Bulgular
Araştırmanın

başında

belirlenen

alt

problemlere

bağlı

olarak,

araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulgulara bağlı yorumlar bu bölümde
ifade edilmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:

4.2.1 "Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer veriyorlar
mı?" alt problemine yanıt aranmıştır. Bunun için araştırmada %
(yüzde),ve f (frekans) değerlerine bakılmıştır.

Araştırma kapsamında yeralan sınrf öğretmenlerinin drama yöntemine
derslerinde yer verme durumları, ilişkin bulgular Tablo 16'da verilmiştir:
Tablo 16. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme durumlan

Drama

Frekans (f)

Yüzdelik(%)

evet

156

39.3

hayır

241

60.7

Toplam

397

100.0

--

Öğretim

yöntem

ve

tekniklerinin

öğrenci

gelişimine

uygun

kullanılmasının giderek daha da önem kazandığı, öğretimin en sağlıklı
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biçimde yürütülmesinin gerekli oluşu, kötü öğretimin hiç öğretmemekten daha
tehlikeli olduğu anlayışının tüm dünyada önemi artmıştır. Tüm bunların
dikkate

alınarak

gerçekleştirmek
yöntemidir.

iyi,

doğru

ve

öğrencinin

için başvurulabilecek

Oemirel'e (2002) göre

öğretimde

yöntemlerden

aktif

olacağı

biri de

drama

drama, öğrencilerin hangi durumlarda

nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir öğretme
tekniği olmasına karşın ülkemiz okullarındaki durum pek de iç açıcı değildir.
Tablo 16'ya bakıldığı zaman çalışma ile ulaşılan öğretmenlerimizin %60.?'lik
bir oranla, neredeyse yarı yarıya drama yöntemine derslerinde yer vermediği
görülmektedir.

4.2.2 "Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer

verme

durumları cinsiyet değişkeni açısından farklılık gösteriyor mu?" alt
problemine yanıt aranmıştır. Bunun için araştırmada Ki-Kare (X2)
testi kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında yeralan

sınıf öğretmenlerinin drama

yöntemine derslerinde yer verme durumlarının, cinsiyet değişkenine göre
farklılık gösterme durumlarına ilişkin sorusuna ait analizler Ki-Kare (X2) testi
kullanılarak yapılmıştır. Analize ilişkin bulgular Tablo 17'de verilmiştir.
Tablo 17. Öğretmenlerin cinsiyet değişkeni açısından drama yöntemine
derslerinde yer verme durumlan - Ki -Kare (X2) testi

Cinsiyet

Düzey

Evet

Hayır

Toplam

kadın

erkek

TOTAL

n

144

12

156

%

55.6%

8.7%

39.3%

n

115

126

241

%

44.4%

91.3%

60.7%

n

259

138

397

%

100°/o

100%

100.0%

Chi-square

Asymp.

(X2)

Sig (p)

83.028a

,000

81.074

,000

p< ,05
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Tablo 1 ?'de araştırmaya dahil edilen sınıf öğretmenlerinden bayan
öğretmenlerin %55.6'sı drama yöntemine derslerinde yer verirken erkek
öğretmenlerimizden ise sadece %8.7 gibi küçük bir grubun drama yöntemine
derslerinde yerverdiği görülmektedir. Yapılan analizler sonucu p değerinin
. 05'ten küçük bulunmuş olması istatiksel anlamda fark olduğunu ortaya
koymakta ve doğrulamaktadır.

4.4.3"Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer

verme

durumları hizmet süreleri değişkeni açısından farklılık gösteriyor
mu?" alt problemine yanıt aranmıştır. Bunun için araştırmada ki
kare (X2) testi kullanılmıştır.

Araştırma kapsamında yeralan sınıf öğretmenlerinin drama yöntemine
derslerinde yer verme durumlarının, hizmet süresi değişkenine göre farklılık
gösterme durumlarına ilişkin sorusuna ait analizler Ki-Kare (X2) testi
kullanılarak yapılmıştır. Analize ilişkin bulgular Tablo 18'de verilmiştir.

Tablo 18. Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme durumlan
hizmet sürelerine göre değişiklik gösterme durumu - Ki -Kare (X2) testi

Kaç yıldır öğretmenlik yapıyor
Düzey

Evet

Hayır

Toplam

8-15

16 yıl ve

0-7yıl

yıl

üstü

TOPLAM

n

79

48

29

156

%

92.9%

59.3%

12.6%

39.3%

n

6

33

202

241

%

7.1%

40.7%

87.4%

60.7'>/o

n

85

81

231

397

%

100%

100%

100%

100.0%

Chi-square

Asymp.

(X2)

Sig (p)

185.332a

,000

204.592

,000

p < ,05

Tablo 18'e göre; öğretmenlerin hizmet sürelerine göre drama yöntemine
derslerinde yerverme durumlarının incelendiği bu tabloda da görüldüğü gibi
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drama yöntemini en çok % 92.9'1ukoran ile 0-7 yıl arasında himet süresine
sahip

olan

öğretmenler

oluşturmaktadır.

Drama

yöntemini

ülkemiz

okullarında en az kullanan öğretmen grubunu ise 16 ve üstü yıllarda hizmet
süresi olan öğretmenlerimiz oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında olan
öğretmenlerimizden drama yöntemine derslerinde yer vermeyen 241 kişinin
202'sinin 16 yıl ve üzeri yılda hizmet süresi olduğu da tabloda görülmektedir.
Tabloda da görüldüğü üzere hizmet süresi arttıkça dramayı kullanma
yüzdesi azalmaktadır. Yapılan analizler sonucu p değerinin .OS'ten küçük
bulunmuş olması

istatiksel anlamda fark olduğunu ortaya koymakta ve

doğrulamaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucu Şahin (2006) tarafından yapılan çalışmada
da öğretmenlerin drama kullanımı, öğretmen yaşlarına göre nasıldır sorusuna
ilişkin bulgular incelendiğinde, drama kullanımı 20-25 yaş arasındaki
öğretmenlerin %100'ü ve 41-45 yaş arası öğretmenlerin %87.S'i kullanırken,
bu iki yaş grubu arasında ve 45 yaş üstünde azaldığı görülmüştür. 20-25 yaş
arası öğretmen grubunun dramayı en fazla kullanıyor olmalarının nedeni, bu
öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yeni başlamış ve idealist olmalarından,
41-45 yaş arası öğretmenlerin ise meslekteki olgunluk dönemini yaşıyor
olmalarından kaynaklanabilir.

4.2.4 "Öğretmenler drama yöntemine derslerinde yer verme
durumlan çalıştıklan yaş grubu değişkeni açısından farklılık
gösteriyor mu?" alt problemine yanıt aranmıştır. Bunun için
araştırmadaKl-Kare(X2) testi kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında yeralan sınıf öğretmenlerinin drama yöntemine
derslerinde yer verme durumlarının, çalıştıkları yaş grubuna göre farklılık
gösterme durumlarına ilişkin sorusuna ait analizler Ki-Kare (X2) testi
kullanılarak yapılmıştır. Analize ilişkin bulgular Tablo 19'da verilmiştir.
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Tablo 19. Öğretmenlerin çalıştıkları yaş grubu açısından drama yöntemine
derslerinde yer verme durumlan - Ki-Kare (X2) testi

Kaç yıldır öğretmenlik yapıyor
lüzey

let
~ır

Jam

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.sınıf

TOPI.AM

n

63

33

29

26

5

156

%

75.9%

42.3%

37.7%

35.6%

5.8%

39.3%

n

20

45

48

47

81

241

%

24.1%

57.7%

62.3%

64.4%

94.2°Aı

60.7%

n

83

78

77

73

86

397

%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Chi-square

Asymp.

(X2)

Sig (p)

85.1133

,000

95.842

,000

p < ,05

Öğretmenlerin ankette verdikleri cevaplar incelendiği zaman, Tablo
19'da görülebileceği üzere drama yöntemini daha çok 1. sınıf okutan
öğretmenlerimizin kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Drama yöntemi% 75.9 ile
1. Sınıflarda daha çok tercih edilirken, 2. Sınıflarda %42.3, 3. Sınıflarda
%37.7, 4. Sınıflarda %35.6 ve 5. Sınıflarda ise %5.8 oranında öğretmen
tarafından tercih edilmektedir. Drama yönteminin en az tercih edildiği çalışma
grubu %5.8 ile 5.sınıflar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin
çalıştıkları grup yaşı arttıkça drama yönteminin kullanım yüzdeliği de
düşmektedir. Yapılan analizler sonucu p değerinin .05'ten küçük bulunmuş
olması istatiksel anlamda fark olduğunu ortaya koymakta ve doğrulamaktadır.

4.2.5 "Drama dersini verecek öğretmen nerede yetiştirilsin?"

alt

problemine yanıt aranmıştır.

Araştırma kapsamına alınan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre
drama dersini verecek öğretmenin nerede yetiştirilmesine ilişkin soruya ait
analizler frekans (f), yüzde (%) kullanılarak yapılmıştır. Soruda birden fazla
seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Analize ilişkin bulgular Tablo 20'de
verilmiştir.
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Tablo 20. Drama dersini verecek öğretmenin nerede yetiştirilmesine yönelik
öğretmen görüşleri
Drama bölümü

Programa ders koyarak

Hizmetiçi eğitim kursları

n

183

379

270

%

46.3%

96%

71.8%

n

212

16

93

%

53.7%

4.0%

29.0%

Sorular
Evet

Hayır

Tablo 20 incelendiği zaman öğretmenlere göre drama dersini verecek
öğretmen

eğitim

fakültelerinin

programına

drama

dersi

konarak

yetiştirilmelidir. Öğretmenlerimiz hizmet içi eğitim kurslarınında önemli
olduğunu da

belirtmişlerdir. Ancak

öğretmenlerimiz drama eğitiminin

üniversitede de öğrenilmesinin daha önemli olduğu görüşündedirler. Bu
durum ülkemizdeki hizmet içi eğitim kurslarının niteliği hakkında sorunlar
olabileceği söylenebilir.

4.3 Matematik Temel Becerilerine İlişkin Alt Problemler ve Bulgular:
Araştırmanın başında belirlenen alt problemlere bağlı olarak, matematik
temel becerilere ilişkin elde edilen bulgular ve bu bulgulara bağlı yorumlar bu
bölümde ifade edilecektir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:

4.3.1 "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde "Drama
Tekniğinin" kullanılmasının öğrencilerin problem çözme becerisine
katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?" olan alt probleme ilişkin
bulgular aşağıda sıralanmıştır.

Araştırma
kullanılmasının

kapsamında

matematik

dersinde

"Drama

Tekniğinin"

problem çözme becerisine katkısına öğretmen ilişkin

görüşleri ile ilgili sorulara ait analizlere ilişkin bulgular Tablo 21 'de verilmiştir.
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Tablo 21. Matematik dersinde "Orama Tekniğinin"

kullanılmasının problem

çözme becerisine katkısına yönelik öğretmen görüşleri

Kesinlikle
ideler Katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Ortalama
-

Std.

(X)

Sapma(SS)

4.10

1.09

2.59

1.51

2.8

4.53

.64

10

2.5

4.49

.78

5

1.3

3.96

.36

11

2.8

4.51

.66

11

2.8

4.52

.64

5.8

11

2.8

4.48

.73

23

5.8

11

2.8

4.59

.72

17.4

23

5.8

11

2.8

4.62

.71

17.4

23

5.8

11

2.8

4.62

.71

f

%

f

%

f

%

f

%

1.

225

56.7

26

6.5

109

27.5

37

9.3

2.

76

19.1

25

6.3

110

27.7

33

8.3

3.

231

58.2

155

39.0

11

4.

259

65.2

85

21.4

5.

7

1.8

382

96.2

6.

231

58.2

149

37.5

7.

230

57.9

156

39.3

8.

236

59.4

127

32.0

23

9.

278

70.0

85

21.4

10.

294

74.1

69

11.

294

74.1

69

43

10.8

1.5

6

%

f

153

38.5

.8

3

Toplam Ortalama

47.01

Tablo 21' de görüldüğü gibi on bir maddeden oluşan drama tekniğinin
problem çözme becerisine katkısına ilişkin görüşleri kapsayan toplamda
aritmetik ortalamaya bakıldığında ( X = 4.27) olduğu, bunun da "Kesinlikle
Katılıyorum" seçeneği içine denk düştüğü görülmektedir.
Problem

çözme

becerisinde

yer

alan

on

bir

maddeye

göre

öğretmenlerin ne derece katıldıklarr, maddelere ait aritmetik ortalamalar
açısından

irdelendiğinde,

2.

maddesinin

"Katılrruyorurn",

1.

ve

5.

maddelerinin "Katılıyorum", 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 O ve 11. maddelerinin ise
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneği içinde yer aldığı görülmektedir. Problem
çözme becerisinde görüşlerine göre öğretmenlerin en fazla katıldıkları
maddelerin başında (X= 4.62) artimetik ortalama ile "Karşılaştığı
problemlerin çözümünde yaratıcı düşünebilmesine yardım eder" (madde 11)
ve aynı ortalama ile "Öğrencinin, yeni bir problem kurmasına yardım eder''
(madde 1 O) yer almıştır. Ayrıca öğretmenlerin görüşleri ile ilgili ortalamalara
bakıldığı zaman (X=2.59) "Problemde geçen, anlamı bilinmeyen kelimeleri
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anlamaya yardım eder." (madde 2) ve (X= 4.10) "Problemin sesli olarak
anlamlı bir biçimde okunmasına yardım eder." (madde 1) ile en az katıldıkları
bir başka maddeler olarak yer almıştır.
Problem çözme becerisinde (X=

3.96) ortalama ile "matematik

öğretiminde drama tekniğini kullanmak problem çözmeyi zorlaştırır" (madde
5) kontrol maddesidir. Elde edilen verilere göre drama yönteminin problem
çözme becerisine katkısına ilişkin aritmetik ortalamanın "Katılıyorum"
seçeneği

içerisinde

yeralmasına

(Matematik öğretiminde
zorlaştırır)

ile

ilgili

karşın

drama tekniğini

belirttikleri

öğretmenlerimizin

madde

5

kullanmak problem çözmeyi

düşünce

"Katılmıyorum"

seçeneğine

düşmektedir. Bu durum öğretmenlerimizin drama yönteminin problem çözme
becerisine katkı sağladığı düşüncesinde olmalarına rağmen bu yöntemin
problem çözmeyi zorlaştırdığına inanmaktadırlar. Çıkan sonuç doğrultusunda
öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu bu durumun öğretmenlerimizin
yöntemin zaman kaybına neden olduğu, öğrencilerin zaman zaman
akıllarının karıştığı ve yalnız kaldıkları zaman problemleri çözemediklerini
belirtmişlerdir.
Problem çözme becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en fazla
katıldığı "Öğrencinin, yeni bir problem kurmasına yardım eder" (madde 1 O)
ve "Karşılaştığı problemlerin çözümünde yaratıcı düşünebilmesine yardım
eder"

(madde

11)

maddelerinde

"Kesinlikle

Katılıyorum" seçeneğini

işaretleyenlerin

sayısı

294,

oranı

%74.1,

"Katılıyorum"

seçeneğini

işaretleyenlerin

sayısı

69,

oranı

%17.4,

"Kararsızım"

seçeneğini

işaretleyenlerin

sayısı

23,

oranı

%5.8,

"Katılmıyorum"

seçeneğini

işaretleyenlerin sayısı 11, oranı %2.8'dir. Maddenin aritmetik ortalamasına
bakıldığında X = 4.62 olduğu bunun da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine
içine denk düştüğü görülmektedir.
Problem çözme becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre (madde 10)
ve (madde 11 )'den sonra en fazla katıldığı "Problemde tahmin sonucu ile
işlem sonucunun karşılaştırmasına yardım eder." (madde 9) maddesinde
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 278, oranı %70.0,
"Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 85, oranı %21.4, "Kararsızım"
seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 23, oranı %5.8, "Katılmıyorum" seçeneğini
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işaretleyenlerin sayısı 11, oranı %2.8'dir. Maddenin aritmetik ortalamasına
bakıldığında X= 4.59 olduğu bunun da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine
içine denk düştüğü görülmektedir.
Problem çözme becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en fazla
katıldığı diğer bir madde ise "Problemde verilenlerin neler olduğunu
anlamasına yardım eder" (madde 3) olmuştur. Maddede "Kesinlikle
Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin frekansı 260, oranı % 65.5,
"Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 84, oranı %21.2, "Kararsızım"
seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 43, oranı %10.8, "Katılmıyorum" seçeneğini
işaretleyenlerin sayısı 1 O, oranı %2,5'tir. Maddenin aritmetik ortalamasına
bakıldığında X = 4.49 olduğu bunun da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine
içine denk düştüğü görülmektedir. Öğretmen görüşlerine göre, eğitim öğretim
sürecinde kullanılan drama tekniği sayesinde çocuğun zihninde yeni
kavramların

sayısı

artmasına

ve

düşünce

zenginliğini

beraberinde

getirmesine katkı sağladığı söylenebilir. Görüşü alınan öğretmenlerin ise
drama tekniğinin problemde verilenlerin neler olduğunu anlamasına yardım
ettiğini düşündükleri söylenebilir.
Problem çözme becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en az
katıldığı

madde ise ortalamalara bakıldığı zaman ( X = 2.59) "Problemde

geçen, anlamı bilinmeyen kelimeleri anlamaya yardım eder." (madde 2)
olduğu

görülmüştür.

Maddede

"Kesinlikle

işaretleyenlerin frekansı

76, oranı %

işaretleyenlerin

25,

işaretleyenlerin

sayısı
sayısı

110,

oranı
oranı

Katılıyorum"

seçeneğini

19.1, "Katılıyorum" seçeneğini
%6.3,

~27.7,

"Kararsızım"

seçeneğini

"Katılmıyorum"

seçeneğini

işaretleyenlerin sayısı 33, oranı %8,3, "Kesinlikle Katılmıyorum" seçeneğii
işaretleyenlerin sayısı 153, oranı 38.5'tir. Maddenin aritmetik ortalamasına
bakıldığında X = 2.59 olduğu bunun da "Katılmıyorum" seçeneğine içine
denk düştüğü görülmektedir.
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4.3.2 "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde "Drama
iletişim

öğrencilerin

kullanılmasının

Tekniğinin"

becerisine

katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?" olan alt probleme ilişkin
bulgular aşağıdasıralanmıştır.

kapsamında

Araştırma
kullanılmasının

matematik

"Drama

dersinde

Tekniğinin"

iletişim becerisine katkısına öğretmen ilişkin görüşleri ile ilgili

sorulara ait analizlere ilişkin bulgular Tablo 22'de verilmiştir.

Tablo 22. Matematik dersinde "Drama Tekniğinin" kullanılmasının iletişim
becerisine katkısına yönelik öğretmen görüşleri

Kesinlikle
lddeler

Katılıyorum Kararsızım

Katılıyorum
f

%

12.

366

92.2

13.

397

100.0

14.

361

90.9

15.

397

100.0

16.

328

82.6

17.

371

93.5

18.

f

%

f

%

31

7.8

36

Katılmıyorum
f

%

Kesinlikle

Ortalama

katılmıyorum

(X)

f

Std.

-

Sapma(SS)

%

9.1

4.84

.53

5.00

.00

4.81

.57

5.00

.00

31

7.8

4.74

.58

26

6.5

4.86

.49

397 100.0

5.00

.00

19.

397 100.0

5.00

.00

20.

397 100.0

5.00

.00

21.

397

100.0

5.00

.00

22.

397

100.0

5.00

.00

23.

396

99.7

24.

321

80.9

25.

397

100.0

26.

350

88.2

38

9.6

'

24

47

6.0

1

.3

4.99

.10

52

13.1

4.68

.69

5.00

.00

4.88

.32

11.8
Toplam Ortalama

73.8

Tablo 22'de görüldüğü gibi on beş maddeden oluşan drama tekniğinin
iletişim becerisine

~

-

katkısına

ilişkin görüşleri

kapsayan

toplamda

aritmetik
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ortalamaya bakıldığında (X= 4.92) olduğu, bunun da "Kesinlikle Katılıyorum"
seçeneği içine denk düştüğü görülmektedir. İletişim becerisinde kendi
görüşlerine göre öğretmenlerin en fazla katıldıkları maddeler, (X= 5.00)
aritmetik ortalamalar ile (madde 13) "Şekil, resim gibi temsil biçimlerini
kullanarak

düşüncelerini

ifade etmesine yardım

eder'',

(madde

15)

"Matematiksel dili, matematiğin kendi içinde ve yaşamında uygun ve etkili bir
biçimde kullanmasına yardım eder.", (madde 18) "Öğrencilerin bilgiyi
paylaşmak yerine bireysel algılamalarına yardım eder.", (madde 19)
"Öğrencilerin bireysel projelerde sorumluluk almalarına yardım eder.",
(madde 20) "Öğrencilerin grup projelerinde sorumluluk almalarına yardım
eder.", (madde 21) "Öğrenci öğrendiği konuyla ilgili hem arkadaşlarıyla hem
de öğretmenleri ile tartışmasına imkan verir.", (madde 22) "Öğrencilerin ortak
bilgi üretimi için işbirliği yapmalarını sağlar." ve (madde 25) "Arkadaşlarına
karşı davranışlarında hoşgörülü olmasına yardım eder.". maddelerinin
olduğu saptanmıştır. İletişim becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en
az katıldığı madde ise (X= 4.68) aritmetik ortalama ile (madde 24) "Empati
kurabilmesine yardım eder." maddesi olmuştur. Öğretmenlerimizin bu
düşüncelerine karşın, Ömeroğlu (1990)'a göre drama yöntemi çocuğun
kendini ve başkalarını tanıması, kendini başkalarının yerine koyması ve
öğrenmesi için uygun bir yoldur. Ayrıca drama çocukların kendilerinde var
olan yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerinde önemli rol oynar.
İletişim becerisinde ( X = 5.00) ortalama ile "öğrencilerin bilgiyi
paylaşmak yerine bireysel algılamalarına yardım eder'' (madde 18) kontrol
maddesidir. Bu madde ise "KesinJikle katılıyorum" seçeneği içinde yer
almaktadır. Maddeye cevap verenler sadece "Kesinlikle

Katılıyorum"

seçeneğini işaretlemiş olup frekansı 397, oranı %100.0'dür. Maddenin
aritmetik ortalamasına bakıldığında öğretmenlerin bu madde hakkındaki
görüşlerinde kesinlikle katıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
İletişim becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en az katıldığı
madde "Empati kurabilmesine yardım eder." (madde 24) maddesi olmuştur.
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin frekansı 321, oranı
%80.9, "Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 24, oranı %6.0,
"Kararsızım" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 52, oranı % 13.1 'dir. Madde
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öğretmenlerin iletişim becerisi ile ilgili en az katıldıkları madde olmasına
karşın maddenin aritmetik ortalamasına bakıldığında X = 4.68 olduğu bunun
da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine içine denk düştüğü görülmektedir. Bu
sonucunda öğretmenler öğrencilerin "Empati kurabilmesine yardım eder."
görüşündedirler.
İletişim becerisinde öğretmenlerin görüşlerine göre en az katıldığı bir
diğer madde ise "Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme kavramlarının
algılanmasına yardım eder.." (madde 16) maddesi olmuştur. "Kesinlikle
Katılıyorum"

seçeneğini

işaretleyenlerin

frekansı

328,

oranı

%90.9,

"Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 38, oranı %9.6, "Kararsızım"
seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 31, oranı %7.8'dir. Madde öğretmenlerin
iletişim becerisi ile ilgili en az katıldıkları maddelerden biri olmasına karşın
maddenin aritmetik ortalamasına bakıldığında X

=

4. 7 4 olduğu bunun da

"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine içine denk düştüğü görülmektedir. Bu
sonucunda öğretmenler öğrencilerin "Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
kavramlarının algılanmasına yardım eder." görüşündedirler.

4.3.3 "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin Matematik dersinde "Drama
Tekniğinin" kullanılmasının öğrencilerin ilişkilendirme becerisine
katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?" olan alt probleme ilişkin
bulgular aşağıda sıralanmıştır.

Araştırma

kapsamında

matematik

dersinde

"Drama

Tekniğinin"

'

kullanılmasının ilişkilendirme becerisine katkısına öğretmen ilişkin görüşleri
ile ilgili sorulara ait analizlere ilişkin bulgular Tablo 23'te verilmiştir.

Tablo 23. Matematik dersinde "Drama Tekniğinin" kullanılmasının
ilişkilendirme becerisine katkısına yönelik öğretmen görüşleri

On üç maddeden oluşan drama tekniğinin ilişkilendirme becerisine
katkısına

ilişkin görüşlerini

kapsayan toplamda

aritmetik

ortalamaya

135

bakıldığında (X= 4.90) olduğu, bunun da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneği
içine denk düştüğü, görülmektedir.

Kesinlikle
deler

Katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Ortalama
Std.
Sapma(SS)
(X)

f

%

93.5

26

6.5

4.86

.49

354

89.2

43

10.8

4.78

.62

29.

364

91.7

33

8.3

4.83

.55

30.

389

98.0

7

1.8

4.95

.30

31.

366

92.2

31

7.8

4.84

.53

397 100.0

5.00

.00

33.

397 100.0

5.00

.00

34.

366

92.2

31

7.8

4.84

.53

35.

366

92.2

31

7.8

4.84

.53

36.

397 100.0

5.00

.00

37.

368

4.85

.52

38.

397 100.0

5.00

.00

f

%

27.

371

28.

132

92.7

f

%

29

f

f

%

1

%

.3

7.3

Toplam Ortalama

g
ilişkilendirme

goruş
becerilerine

g
katkısı

g
ile

ilgili

"Soyut

58.79

g
kavramların

somutlaştırılabilmesine yardım eder." (madde 36) maddesi de en fazla
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katıldıkları maddelerde biri olmuştur. Bu maddede de sadece "Kesinlikle
Katılıyorum" seçeneği işaretlenmiş olup işaretleyenlerin sayısı 397, oranı ise
%100.0'dür. Hem bir öğretim yöntemi, hem bir disiplin, hem de sanat eğitimi
aracı olan yaratıcı drama, anlatımsal yaratıcılığı, çocuğun toplumsallaşmasını
ve bilinçlenmesini geliştiren bir alandır. Eğitimdeki yeni yaklaşımlar dramayı,
öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkilerde, problem çözme sürecindeki
aşamaları gerçekleştirdiği ve eleştirel düşünmeyi sağladığı için önemli
görmektedir. Yaratıcı drama, eğitimde soyut kavramları somutlaştırmada ve
öğrenilenlerin kalıcı olmasında yardımcı olur (Aral ve diğerleri, 2000).
"Öğreninlerin hatırlanmasına yardım eder" (madde 28) maddesi
öğretmenlerimizin bu bölümde en az katıldıkları madde olmuştur. Bu madde
de "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin frekansı 354, oranı
%89.2, "Kararsızım" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 43, oranı %10.8'dir.
Maddenin aritmetik ortalamasına bakıldığında X= 4.78 olduğu bunun da
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine içine denk düştüğü görülmektedir.
Öğretmenler, drama tekniğini matematikte işlenenlerin hatırlanmasına ve
öğrenmenin kalıcı olmasına yardım ettiğini düşünmektedirler.
İlişkilendirme

becerisinde

( X =4.85)

ortalama

ile

"Matematik

sembollerinin anlamlandırılmasını zorlaştırır" (madde 37) kontrol maddesidir.
Bu madde ise "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneği içinde yer almaktadır.
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin frekansı 368, oranı
%92.7, 'Kararsızım' seçenegini isaretleyenlerin sayısı 29, oranı %7.3'dır.
Öğretmen
almaktadır.

görüşlerinin

"Kesinlikle

Katılıyorum"

seçeneği

içinde

yer
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4.3.4 "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin Matematik dersinde "Drama
Tekniğinin" kullanılmasının öğrencilerin akıl yürütme becerisine
katkısına ilişkin görüşleri nelerdir?" olan alt probleme ilişkin
bulgular aşağıdasıralanmıştır.

kapsamında

Araştırma

matematik

dersinde

"Drama

Tekniğinin"

kullanılmasının akıl yürütme becerisine katkısına öğretmen ilişkin görüşleri ile
ilgili sorulara ait analizlere ilişkin bulgular Tablo 24'te verilmiştir.
Tablo 24. Matematikdersinde ''Orama Tekniğinin" kullanılmasının akıl yürütme
becerisine katkısına yönelik öğretmen görüşleri
Kesinlikle
lddeler Katılıyorum
f

%

39.

366

92.2

40.

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum
f

%

f

%

31

7.8

f

%

Kesinlikte
katılmıyorum
f

%

Ortalama
(X)

Std.
Sapma(SS)

4.84

.53

397 100.0

5.00

.00

41.

397 100.0

5.00

.00

42.

397 100.0

5.00

.00

43.

397 100.0

5.00

.00

44.

397 100.0

5.00

.00

45.

364

91.7

33

8.3

4.91

.27

46.

366

92.2

31

7.8

4.84

.53

47.

366

92.2

31

7.8

4.84

.53

48.

364

91.7

33

8.3

4.91

.27

49.

325

81.9

13

3.3

50.

389

98.0

4

1.0

.
31

7.8

28

7.1

4.59

.90

4

1.0

4.95

.31

Toplam Ortalama

58.88

On iki maddeden oluşan drama tekniğinin akıl yürütme becerisine
katkısına

ilişkin görüşleri kapsayan toplamda aritmetik ortalamaya
bakıldığında (X= 4.91) olduğu, bunun da "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneği
içine denk düştüğü görülmektedir. Bu sonuç öğretmenlerin, drama tekniğinin

öğrencilerin akıl yürütme becerilerine katkısı olduğuna kesinlikle katıldıklarını

.ı,
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belirtmektedir. Akıl yürütme becerisinde yer alan on iki maddeye göre
öğretmenlerin ne derece katıldıkları, maddelere ait aritmetik ortalamalar
açısından irdelendiğinde, öğretmenlerin en fazla katıldıkları "Zihinden işlem
yapma

becerisini

savunmasına

yardım

eder"

(madde 40),

"Yaptığı

çıkarımların, gerekçelerini ortaya koymasına yardım eder." (madde 41 ),
"Neden sonuç ilişkilerini ayırt edebilmesine yardım eder." (madde 42), "Aynı
tür problemlerin farklı biçimlerinde ortak sonuç elde edebilmesine yardım
eder." (madde 43) ve "Tahmin etmelerinde ve zihinsel işlem yapabilmelerine
yardım eder." (madde 44) olduğu görülmektedir. Bu maddelerde sadece
"Kesinlikle Katılıyorum" seçeneği işaretlenmiş olup işaretleyenlerin sayısı
397, oranı ise %100.0'dür.
Akıl yürütüme becerisinde kendi görüşlerine göre öğretmenlerin en az
katıldıkları maddelerin başında (madde 49) "Tablo veya grafikte verilen
bilgiler arasındaki ilişkileri görebilmesine yardım eder." maddesi olmuştur. Bu
madde· de "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 325,
oranı ise %81.9, "Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 13, oranı
%3.3, "Kararsızım" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 31, oranı %7.8 ve
"Katılmıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 28, oranı ise 7.1 'dir.
Maddenin aritmetik ortalamasına bakıldığında X =4.59 olduğu bunun da
"Kesinlikle katılıyorum" seçeneğine içine denk düştüğü görülmektedir.
Akıl yürütüme becerisinde kendi görüşlerine göre öğretmenlerin en az
katıldıkları

diğer maddeler ise ortalamaları aynı olan "Yaşamında, diğer

derslerde ve matematikte akıl yürütme becerisini kullanmaya yardım eder"
(madde 39), "Tümevarım yolu ile akıl yürütmesine yardım eder." (madde 46),"
Tümdengelim yolu

ile akıl

yürütmesine yardım eder."

(madde 47)

maddelerinde "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 366,
oranı % 92.2, "Katılıyorum" seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 31, oranı
%7.8'dir. Maddenin aritmetik ortalamasına bakıldığında X= 4.84 olduğu
bunun

da

"Kesinlikle

katılıyorum"

seçeneğine

içine

denk

düştüğü

görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler, drama tekniği öğrencilerin
yaşamında, diğer derslerde ve matematikte akıl yürütme becerisini
kullanmasına yardım ettiği şeklinde görüş bildirmişlerdir.
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BÖLÜMV
5. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

5.1 Sonuçlar ve Tartışma

• Akkaş (2003), araştırmasında öğretmenlerin anlatım % 84, soru - cevap
%73, dramatizasyon ve problem çözme % 26, gösterip yaptırma, beyin
fırtınası, grup çalışması, buluş yolu ve tartışma % 10, rol yapma, araştırma
inceleme % 5 oranında kullandıklarını saptamıştır. Bu sonuç araştırmayı
destekler niteliktedir. Etkili öğrenmenin bir yolu da öğrencinin derse aktif
katılımı ile gerçekleşmektedir. Öğretmenin anlatım yöntemini kullanması,
öğrencinin öğrendiklerini farklı durumlarda kullanması için bir ortam
olmaması sonucunda öğrencilerin bilgiyi ezberleme yoluna gidecekleri
matematik öğretiminde bu durumun öğrencilerin başarısız olmalarına etki
edeceği söylenebilir.

• Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin hizmet sürelerinin drama yöntemine
derslerde yer verme durumu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa
neden

olduğu

belirlenmiştir

(p<.05).

Hizmet

süresi

az

olan,

genç

öğretmenlerimizin drama yöntemine daha çok yer verdikleri, yıllar artıkça
drama yöntemini kullanan öğretmen sayısında yadsınamayacak bir düşüşün
yaşandığı görülmüştür. Ülkemizdeki bu -duruma karşın; Gürol'ün (2000)'de
okul öncesi eğitim öğretmenleri ile yaptığı araştırmaya göre öğretmenlerin
hizmet süresi değişkenine bağlı olarak eğitsel dramanın yeterliliklerini bilme,
uygulama ve gerekli görme durumlarına ilişkin gruplar arasında .05
düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna varmıştır. Bu durum
ülkemizde öğretmenlerimizin üniversiteden sonra kendilerine yeni bilgiler
katabilme durumları ve ilgili bakanlığımızın bu konuda yeterli hizmet içi
eğitimleri

gerçekleştirme

söylenebilir.

durumları

hakkında

soru

işaretleri

bıraktığı
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• Öğretmenlerin drama ile ilgili almış oldukları eğitim durumlarına göre
öğretmenlerin %2.S'i mezun olduğu programda drama yöntemine ilişkin ders
alarak, %8.8'inin drama ile ilgili hizmet içi eğitim programına katılarak,
%2.S'inin drama ile ilgili seminer veya konferansa katılarak drama konusunda
bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
sadece %12.1'i drama ile ilgili eğitim alırken %87.9 gibi büyük bir çoğunluğu
drama ile ilgili hiçbir eğitim almadığını belirtmektedir.

• Drama etkinliğine, günlük planda günde bir veya birkaç defa yer veren
öğretmenlerin haftada bir veya birkaç defa yer veren öğretmenlerden az
olduğu saptanmıştır. Bu durum öğretmenlerin günlük planda drama
etkinliğine sık yer vermemeleri düşündürmektedir.

• Öğretmenlerimiz
özelliklerine,

drama

çocukların

etkinliği
ilgisine,

planlanırken
bireysel

çocukların

farklılıklarına,

gelişim

çocukların

gereksinimlerine daha çok dikkat edilmesi gerektiği görüşündedirler. Ancak
Tablo 13 incelendiği zaman öğretmenlerimiz bu bölümdeki tüm maddelere
dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

• Öğretmenlerin %39.3'1ükoran ile drama etkinliğini en çok disiplinlerle, oyun
etkinliği, fen-doğa

etkinliği,

okuma yazmaya

hazırlık

çalışmaları

ile

bütünleştirdiği görülmektedir. Öğretmenler, drama etkinliğini, serbest zaman
etkinliği, müzik etkinliği ve sanat etkinliğiyle bütünleştirmede daha yetersiz
kalmışlardır.
• Araştırmaya katılan ve drama etkinliklerine derslerinde yerveren sınıf
öğretmenlerinin

tümü,

afişler-resimleri

araç-gereç

olarak

derslerinde

kullanmaktadırlar. Çocuk edebiyatı metinleri, fotoğraflar ve sözsüz müzik
kasetleri de kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerimizin en az kullandıkları
araç-gereçler ise filim ve cd'ler, giysiler ve aksesuarlar olarak karşımıza
çıkmıştır.

Ayrıca

bu

araştırma

çerçevesinde

öğretmenlerle

yapılan

yapılandırılmamış görüşmeler sonucu okullarımızda drama etkinlikleri için
ayrı bir oda bulunmadığı, drama etkinliklerine derslerinde yerveren tüm
öğretmenlerin bu etkinlikleri sınıflarda uyguladığı, sadece %3'ünün gerekli
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görüldüğü durumlarda bu etkinliklere da okul bahçesinde uyguladıkları
sonucuna ulaşılmıştır.
• Öğretmenlerimiz

hizmet

içi

eğitim

kurslarınında

önemli

olduğunu

belirtmişlerdir. Ancak öğretmenlerimiz drama eğitiminin üniversitede de
öğrenilmesinin daha önemli olduğu belirtmişlerdir. Gürol (2000)'ün yaptığı
araştırmaya

bakıldığı

zaman

da

öğretmenlerin

drama dersini

alma

değişkenine göre drama ya ilişkin nitelikleri bilme düzeyleri arasında anlamlı
bir farklılaşma olduğu soncuna ulaşılmıştır.
• Araştırma kapsamında bulunan problem çözme, ilişkilendirme, iletişim ve
akıl yürütme becerilerine drama tekniğinin katkısına öğretmenlerin katıldıkları
bulunmuştur. Bu sonuç, matematik dersinde drama tekniğinin kullanılmasının
öğrencilerin matematik öğretimi temel becerilerine katkıda bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Taş (2008) araştırmasında benzer olarak dört temel
becerinin gelişmesinde drama yönteminin katkısına öğretmenlerin katıldıkları
sonucuna ulaşmıştır.
• Araştırma ile drama tekniğinin problem çözme becerisine katkısına ilişkin
öğretmenlerimizin katkısı olduğu görüşünde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Tanrıseven (2000), matematik öğretiminde problem çözme stratejisi olarak
dramatizasyonun kullanılmasının başarıya ve hatırlamaya etkisini incelemiş
ve dramatizasyonun problem çözme sürecinde olumlu yönde etkili olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Çalışmada problem çözme becerisi ile ilgili öğretmen görüşlerine göre
öğretmenlerin en fazla katıldıkları _maddelerin başında "Öğrencinin, yeni bir
problem kurmasına yardım eder." (madde 10) ve (madde 11) "Karşılaştığı
problemlerin çözümünde yaratıcı düşünebilmesine yardım eder" yer almıştır.
Problem kurma , matematik disiplininin ve matematik düsünmenin merkezidir.
Problem kurma, verilen bir problemin çözümünden çok verilen durumlardan
veya olaylardan hareketle yeni problemler üretebilme becerisidir (English,
2001; Akt: Dede ve Yaman, 2005). Verilen bir durum hakkında incelenecek
veya keşfedilecek soruları ve yeni problemler üretmeyi içene alan bir problem
çözme aktivitesi olan problem kurma aynı zamanda problem çözme süreci
boyunca, problemin yeniden formülasyonu ve örüntü aramayı da ihtiva eder
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(Argün ve diğerleri, 2006). Matematikte başarılı olmanın yolu, iyi problem
çözmeyle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda matematik dersinin öğretiminde ve
öğrenilmesinde problem çözme sürecinin nasıl işlediği oldukça önemlidir.
Problem çözme aynı zamanda bilimsel bir yöntem olduğundan, eleştirel
düşünmeyi,

yaratıcı

ve

yansıtıcı

düşünmeyi,

analiz

ve

sentezleme

becerilerinin de kullanımını gerektirir. (Reusser ve Stebler,1997; Akt: Soylu
ve Soylu, 2006).

• Soner (2005) "İlköğretim Matematik Dersi Kesirli Sayılarda Toplama
Çıkarma işleminde Drama Yöntemi ile Yapılan Öğretimin Etkililiği' adlı
araştırmasında kesirli sayılarda öğrencilerin kuralları ezberlemeleri yerine
drama yöntemi ile kuralları kendilerinin keşfederek bulup toplama-çıkarma
işlemlerini yapmaları konunun anlamlı olarak öğrenilmesini sağladığını
belirtmiştir. Soner (2005)'in yaptığı araştırmada elde edilen bulgulara karşın
ülkemizde sınıf öğretmenlerimizin görüşlerine göre matematik dört temel
becerisinden biri olan iletişim becerisi altında yeralan (madde 16) "Toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme kavramlarının algılanmasına yardım eder''
maddesine iletişim becerisi ile ilgili diğer maddelere göre daha az katıldıkları
görülmüştür. Fakat maddenin aritmetik ortalaması incelendiği zaman
"Kesinlikle katılıyorum" seçeneği içinde yeralmakta ve Soner (2005)'in yaptığı
araştırmanın sonucu ile öğretmen görüşleri bu maddeyi destekler niteliktedir.
Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri olmakla birlikte her bir
öğrenci

arasında

bireysel

farklılıkların

olduğu

unutulmamalıdır.

Öğretmenlerimizin "Öğrencilerin bireysel projelerde sorumluluk almalarına
yardım eder." (madde 19)

ve "Öğrencilerin grup projelerinde sorumluluk

almalarına yardım eder." (madde 20) maddelerine öğretmenlerimizin katılım
oranlarının fazla olması, öğretmenlerimizin drama yönteminin; öğrencilerin
bireysel ve grup projelerinde yer alabilecekleri ve öğrencilerin sorumluluk
duygusunun gelişmesine yardımcı bir yöntem olduğunu düşündüklerini
söyleyebiliriz. Taş (2008)'ın yaptığı benzer bir çalışmada da öğretmenler
drama yönteminin öğrencilerin grup ve bireysel projelerinde yer alma ve
sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Biricik (1999), "İlköğretim 2. Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Etkileşimli
Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi' adlı araştırmasından elde
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edilen bulgular sonucunda aktif etkileşimli öğrenme yaklaşımının geleneksel
yönteme göre etkili olduğu ve başarıyı arttırdığı görülmüştür. Bu sonuç 21.
maddeyi "Öğrenci öğrendiği konuyla ilgili hem arkadaşlarıyla hem de
öğretmenleri ile tartışmasına imkan verir." destekler niteliktedir.

• Araştırma ile öğretmenlerimiz matematik temel becerilerinden iletişimin
altında yeralan

(madde 22) "Öğrencilerin ortak bilgi üretimi için işbirliği

yapmalarını sağlar." maddesine kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu
bulgu

doğrultusunda

öğretmenlerimizin,

drama

yönteminin

öğrenciler

arasındaki işbirliğini arttırdığı görüşünde olduklarını söyleyebiliriz. Tan ve
Erdoğan (2004)'e göre işbirlikçi öğrenme, grupla çalışmanın bir benzeridir.
Özellikle düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst düzey düşüme
becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır. Bireye, dünyayı ve diğer
insanların bakış açısından görme yetisini kazandırmaktadır. Alınan anket
sonuçlarına göre ülkemiz öğretmenleri de drama yönteminin kullanılması ile
birlikte öğrencilerin işbirliği kurma becerilerinin geliştiği şeklinde görüş
bildirmişlerdir. Yıldız (1999), yaptığı araştırmada işbirlikli öğrenme ile
geleneksel öğretimin okul öncesi matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki
etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda işbirlikli öğrenme
yönteminin okul öncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi
üzerinde geleneksel öğretime göre daha etkili bulunmuştur. Bu sonuç 22.
madde (Öğrencilerin ortak bilgi üretimi için işbirliği yapmalarını sağlar.) ile
ilgili öğretmenlerimizin "Kesinlikle Katılıyorum" şeklindeki görüşlerini destekler
niteliktedir.

5.2 Öneriler

• Drama eğitiminin önemi; toplantı, seminer, panel ve basın yoluyla velilere,
öğretmenlere, öğrencilere ve topluma benimsetilmelidir.
• Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetiçi eğitim kurslarının sayısını
ve niteliğini artırmalıdır. Bunun için hizmetiçi eğitim kursları düzenli/planlı
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yapılmalı,

öğretmenlerin

istekleri dikkate alınarak zamanı ve süresi

belirlenmelidir.
• Sınıf öğretmenliği eğitim alanına öğretmen yetiştiren bölümlerdeki drama
ders saatleri artırılabilir. Drama etkinliği planlama ve uygulama konularına
öncelik verilebilir.
• Eğitsel dramanın yapıldığı ortamın özellikleri belirlenmeli ve fiziksel ortam
buna göre hazırlanma\ıdır. Bunun için okul yönetimleri ve öğretmenler ve
diğer ilgililer bilgilendirilmelidir.
• Fakültelerin öğretmen yetiştiren tüm bölümlerinde, öğrencilere yaygın
olarak drama eğitimi verilmeli ve öğretmenler, drama yöntemini öğrenip
uygulayabilmek için hizmet içi eğitim kurslarına alınmalıdır.
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EK-1

Sayın Meslektaşımız,
Bu araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs'ta drama yöntemin matematik
öğretiminde uygulanmasına yönelik sizlerin görüşlerini almak ve bu alanda
yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır.
Ankette Matematik Öğretimin'de drama yöneminin kullanım düzeyleri,
matematik temel becerileri; problem çözme, ilişkilendirme, iletişim ve akıl yürütme
becerilerinin gelişimine, drama yönteminin ne gibi katkı sağladığı ile ilgili
görüşlerinizi belirtmenizin beklendiği sorulara yer verilmiştir. Ankete isim
yazmanız

gerekmemektedir.

Çalışmada

isminiz

veya

bulunduğunuz

kurumunuzun adı geçmeyecektir.Tezin amacına doğru bir şekilde hizmet etmesi,
siz değerli öğretmenlerimizin anketteki soruları cevaplandırma sırasındaki
duyarlılığınızla doğrudan ilişkilidir. Soruları yanıtlarken, göstereceğiniz samimiyet
ve sabır var olan durumun ortaya çıkarılması için önemlidir. Bu nedenle anketi,
içtenlikle cevaplandıracağınızı umuyoruz.
Ayırdığınız zaman ve yardımlarınız için teşekkür eder, saygılarımızı
sunarız.
Yrd.Doç.Dr. Murat Tezer

Emine AKTUNÇ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Eğitim

Programları

ve Öğretim Anabilimdalı
Bölüm Başkanı
I. ÖGRETMENLERİN DRAMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMA DURUMLAR!

1. Cinsiyetiniz?
a) Kadın b) Erkek
2. Üniversiteden mezun olduğunuz bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okul öncesi Öğretmenliği
gelişimi ile ilgili bir bölüm
e) Diğer (Belirtiniz) :

b) Sınıf Öğretmenliği

c) Çocuk

d) Üniversitede herhangi bir öğretmenlik bölümü
.
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Eğitim durumunuz?
.lsans

c)Diğer

b)Yüksek Lisans

.

Yaşınız?
b) 31-40 yaş

21-30 yaş

c) 41 yaş ve üzeri

Öğretmenlik mesleğinde hizmet süreniz:
1-9 yıl

b) 10-16 yıl

c) 17 yıl ve daha üzeri

Hangi yaş grubunda çalışıyorsunuz?
3-4 yaş (24-48 ay)
3.sınıf

f) 4.sınıf

b) 5-6 yaş (49-72 ay)

c) 1.sınıf

d) 2.sınıf

g) 5.sınıf

Sınıfınızda kaç öğrenci vardır?
15 ve daha az öğrenci

b) 16-20 öğrenci

c) 21-30 öğrenci

31 öğrenci ve daha üzeri
Drama eğitimi aldınız mı?
Evet

b) Hayır

Cevabınız 'evet' ise, drama eğitiminizi nerede aldınız? (Birden fazla seçeneği
aretleyebilirsiniz.)
ı Lisans düzeyinde üniversitede
Jitim kurslarında

ı

b) Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi

c) Diğer merkezlerdeaçılan kurslardan

Drama seminerlerinde veya konferanslannda e) Diğer(

J. Derslerinizdedrama etkinliklerine yer veriyor musunuz?
) Evet

b) Hayır

• Cevabınız hayır ise II. Bôlüme geçiniz.

1. Drama etkinliğine günlük programda ne kadar sıklıkla yer veriyorsunuz?
) Günde bir veya birkaç defa

b) Haftada bir veya birkaç defa

)
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Çalıştığınız

a öğretmeni olduğunuz çocuklar için drama etkinliğini kim

nlıyor?
Jğretmen olarak ben planlıyorum.
birlikte planlıyoruz.

b) İdareci/eğitimsorumlusu

c) İdareci ya da eğitim sorumlusu planlıyor.

Diğer (Belirtiniz):

.

. Drama etkinliğini planlarken nelere dikkat ediyorsunuz? (Birden fazla
çeneği işaretleyebilirsiniz.)
Çocuğun gelişim özelliklerine
reksintrnlerine
şullanna

b) Çocukların ilgisine

c) Çocukların

d) Çocukların bireysel farklılıklarına

e) Okulun fiziksel

f) Okulda bulunan materyallere

g) Okulun bulunduğu bölgenin

:elliklerine h) Diğer (Belirtiniz):

.

L Drama etkinliğini hangi etkinliklerle bütünleştiriyorsunuz? ( Birden fazla
~çeneği işaretleyebilirsiniz)
, Hiçbir etkinlikle bütünleştirmiyorum.
,Disiplinlerle

bütünleştiriyorum.(Ençok

ellrtinlz:

)

Müzik etkinliği
alışrnalan

b) Serbest zaman etkinliği-ilgi köşeleri
kullandığınız

d) Oyun etkinliği

g) Fen-doğa etkinliği

ders/dersleri
e) Sanat etkinliği

h) Okuma yazmaya hazırlık

i)Diğer(Belirtiniz):

)

5. Drama etkinliğinde hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? (Birden fazla
eçeneği işaretleyebilirsiniz.)
) Afişler, resimler

b) Fotoğraflar

I) Çeşitli seslere ait efekt kasetleri
onu alan film veya CD'ler

vb.)

g) Maskeler

b) Hayır

h) Çocuk edebiyatı

i) Giysiler

) k) Diğer (Belirtiniz

16. Okulunuzda drama odası var mı?
3) Evet

e) Farklı yaşantı olaylar ya da hayvanları

f) Kuklalar

netinleri (masallar, şiirler
Belirtiniz

c) Sözsüz müzik kasetleri

j)Aksesuarlar
)
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. Cevabınız 'evet' ise, drama odasında aşağıdaki materyallerden hangileri
lunmaktadır? (Birden fazla seçenek işaretıeyebilirsiniz.)
Minderler
Maskeler

b) Kaset veya CD çalar
f) Giysiler

d) Kuklalar

g) Aksesuarlar (şapka, gözlük, kemer, fular v.b.)

Diğer (Belirtiniz
:.

c} Ritim aletleri

}

Drama etkinliğini nerede

uyguluyorsunuz? (Birden fazla

seçenek

sretleyebilirsiniz.)

Grup odasında
Sınıfta

b} Drama sınıfında

c} Okulun bahçesinde

d) Diğer

.

DRAMA DERSİNİN PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Drama dersini verecek öğretmen nerede yetiştirilmelidir? (Birden fazla
işaretleyebilirsiniz)

ı Eğitim fakültelerinde drama bölümü açılarak
programına drama dersi konarak
katılarak

b)Eğitim fakültelerinin
c) Hizmet içi eğitim kurslarına

d) Başka

.

t DRAMA TEKNİGİNİN MATEMATİK TEMEL BECERİLERE KATKISI
Matematikte dört temel becerisi ve bu becerilerle ilgili hedefler vardır.
[atematik

öğretiminde

drama

yönteminin;

öğrencilerin

bu

becerilerin

.eoenennden hangilerinin gelişimine nasıl katkı sağladığı ile ilgili görüşlerinizi
,elirtiniz.

•ROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

Bir durumun problem olabilmesi için; durumun yeni olması. çözümün birey
arafından biliniyor olmaması, bu durumun insan zihnini karıştırması ve bireyin
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ha önceden edindiği yaşantılann yardımıyla çözülüyor olmasını sağlayacak
ellikleri taşıması gerektiği anlaşılır.

Cl)

:i2

ş
=

= ;

·-C

fl)

~

Problemin sesli olarak anlamlı bir biçimde
:unmasına yardım eder.
geçen,

Problemde

anlamı

bilinmeyen

ılimeleri anlamaya yardım eder.
Problemde

verilenlerin

neler

olduğunu

neler

olduğunu

drama

tekniğini

ılamasına yardım eder.
istenilenlerin

Problemde

ılamasına yardım eder.
Matematik

öğretiminde

ıuanrnak problem çözmeyi zorlaştırır.
Problemi

kendi

ifadeleri

ile açıklamalarına

ırdım eder.
Problemin sonucunu tahmin etmesine yardım

Jer.
Problemi

neden

o

yolla

çözdüğünü

.

arumlamasma yardım eder.
.Problemde

tahmin

sonucu

ile

işlem

:mucunun karşılaştınnasına yardım eder.
O.Öğrencinin,

yeni

bir

problem

kurmasına

ardım eder.
1.Karşılaştığı problemlerin çözümünde yaratıcı
üşünebilmesine yardım eder.
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.ETİŞİM BECERİSİ
Öğrencilerin matematiğe dayalı iletişim becerilerini geliştirmek için, sınıf
rtamında düşüncelerini

akranlanyla

stişirn becerisini geliştirmenin

rahatça paylaşabilmeleri

gerekmektedir.

bir diğer yolu ise matematik hakkında yazı

szrnaktır. Bir problemin nasıl çözüldüğünü ve bir kuralın ne anlama geldiğini
;ıklamak

amacıyla

öğrencilere

yazılar

yazdırılabilir.

Matematik

hakkında

muşrnak ve yazmak iletişim becerisini geliştirirken öğrencilerin matematiksel
avrarnları daha iyi anlamalanna da yardımcı olur. Bu nedenle öğretmenin sınıfta
)rencilerin düşüncelerini açıklayabileceği ve düşüncelerini yazı ile anlatabileceği
tamları sağlaması şarttır.
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~ Somut model kullanarak düşüncelerini
ıde etmesine yardım eder.
I.

Şekil,

ıllanarak

resim

temsil

gibi

düşüncelerini

biçimlerini

ifade

etmesine

ırdım eder.
gibi

temsil

I.Grafik,

tablo

ıllanarak

düşüncelerini

biçimlerini

ifade

etmesine

rdırn eder.

'

i. Matematiksel

dili, matematiğin

nde ve yaşamında

kendi

uygun ve etkili bir

;:imde kullanmasına yardım eder.
,. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
vramlannın algılanmasına yardım eder.
Kuralına
ler.

uygun dinlemesine

yardım
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. Öğrencilerin bilgiyi paylaşmak yerine
eysel algılamalarına yardım eder.
Öğrencilerin

bireysel

projelerde

rumluluk almalarına yardım eder.
Öğrencilerin

I

grup

projelerinde

rumluluk almalarına yardım eder.
. Öğrenci öğrendiği konuyla ilgili hem
kadaşları y la

hem

de

öğretmenleri

ile

rtışmasına imkan verir.

..
I

Öğrencilerin

ortak

bilgi üretimi

için

)irliği yapmalarını sağlar.

~.

Kendini

işündüklerini

ifade

edebilmesinde

çekinmeden

ve

söylemesine

ırdımcı olur.
L Empati kurabilmesine yardım eder.
).

Arkadaşlarına

karşı

davran ı şiarında

,şgörülü olmasına yardım eder.
3. Eleştiri yapabilmesine yardım eder .

.İŞKİLENDiRME BECERİSİ
Matematik bilgilerinin, hem gerçek hayatla hem de diğer derslerle ile
şkilendirilmesine önem verilmelidir. Problemler, öğrencilerin matematiğin günlük
ayattaki kullanımını görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Öğrenciler
ıatematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde, kazanımları daha
nlamlı olacaktır.
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aternatikdersinde öğrenilenleri, matematiğin kendi
ci konularda kullanabilmesineyardım eder.
ırenilenlerinhatırlanmasınayardım eder.
ırenmeninkalıcı olmasına yardım eder.
mi kavramların daha kolay öğrenilmesine yardım
ki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarında
ıcı olur.
vramlar arasında ilişki kurabilmesine katkısı vardır.
avramlardan hareketle, hangi işlemleri yapması
iğine yardım eder.
ğrendiği bilgileri başka bir alanda kullanmasına
ı eder.
ıüşündüğünü etkili bir biçimde aktarabilmesine
ı eder.
oyut kavramların somutlaştırılabilmesine yardım
Matematik

sembollerinin

:ırı r.
Kavramları

anlamlandırıimasını
.

anlamlandırırken,

nalarına yardım eder.

beden

dilini
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iKIL YÜRÜTME BECERİSİ
Matematik eğitiminin bir önemli amacı da öğrencilerin kendilerinin de
ıatematik yapabileceklerine,

kendi başarı ve başarısızlıkları

üzerinde kontrol

ahibi olduklarına inanmalarını sağlamaktır. Bu inançla, öğrenciler akıl yürütmede
e düşüncelerini savunmada özgüvenlerini geliştirebilirler.
ıatematik

öğrenmenin

kural ve formülleri

ezberlemekten

Böylece öğrenciler,
ibaret olmadığını,

natematiğin keyifli, anlamlı bir uğraş olduğunu da görürler.
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ışamında,

diğer derslerde

ve

matematikte

akıl

ne becerisini kullanmaya yardım eder.
ıinden işlem yapma becerisini savunmasına yardım

:ıptığı çıkarımların, gerekçelerini ortaya koymasına
m eder.
eden sonuç ilişkilerini ayırt edebilmesine

yardım

ynı tür problemlerin farklı biçimlerinde ortak sonuç
edebilmesine yardım eder.
ahmin etmelerinde ve zihinsel işlem yapabilmelerine
m eder.
)üşüncelerini savunmalarında özgüven duygularının
mesine yardım eder.
iümevanm yolu ile akıl yürütmesine yardım eder.
rümdengelim yolu ile akıl yürütmesine yardım eder.
ablo veya grafikte verilen bilgileri anlamasına yardım
'
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blo veya grafikte verilen bilgiler arasındaki ilişkileri
mesine yardım eder.
· problemin çözülmesinde

matematik cümlelerini

sırasına koyabilmesine yardım eder

nket ile ilgili Yorum ve Önerileriniz:

EK-2
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