ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 23-38

Rol KartlarÕnÕn Konuúma E÷itimindeki BaúarÕ ve Tutum Üzerine Etkisi
Sedat MADEN 1
Giresun Üniversitesi E÷itim Fakültesi, Türkçe E÷itimi Bölümü - GøRESUN
Özet
Bu çalÕúmada, drama tekniklerinden rol kartlarÕ ile geleneksel ö÷retim yönteminin konuúma
becerisi kazandÕrmaya yönelik akademik baúarÕ ve Türkçe dersine yönelik tutum üzerindeki
etkisini tespit etmek amaçlanmaktadÕr. ÇalÕúma grubu, 2009–2010 akademik yÕlÕnda Trabzon
il merkezindeki bir ilkö÷retim okulunun 8. sÕnÕflarÕnda ö÷renim gören 54 ö÷renciden
oluúmaktadÕr. Ö÷rencilere ait bilgiler (cinsiyet, yaú, daha önceki baúarÕ notu) kiúisel bilgi
formu ile toplanmÕútÕr. Kiúisel bilgi formlarÕ ile ulaúÕlan daha önceki baúarÕ notlarÕna ve ön
test verilerine göre çalÕúma grubu; bir grup kontrol (n=29), di÷eri ise deney (n=25) grubu
olarak rastgele ayrÕlmÕútÕr. GruplarÕn konuúma becerisine ait veriler gözlem formu ile derse
yönelik tutumlar ise tutum ölçe÷i ile toplanmÕú, sonuçlarÕ SPSS programÕ aracÕlÕ÷Õyla, nonparametrik testler kullanÕlarak analiz edilmiútir. AraútÕrma sonucunda, drama yöntemi olarak
rol kartlarÕnÕn konuúma becerisi baúarÕsÕ ve derse yönelik tutum üzerine geleneksel ö÷retime
göre daha etkili oldu÷u görülmüútür. Buna ek olarak kontrol grubundaki ö÷rencilerin
konuúma becerisi baúarÕsÕnda ve derse yönelik tutumlarÕ üzerine uygulanan yöntemin etkili
oldu÷u ancak deney grubundaki ö÷rencilere göre daha düúük bir artÕú oldu÷u söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Konuúma, Drama, Rol KartlarÕ, Geleneksel Ö÷retim, BaúarÕ, Tutum.

The Effects of Role Cards as Drama Technique on Success and Attitude
in Teaching of Speaking Ability
Abstract
This study has aimed to determine the effects of role cards as drama technique and
conventional learning method on academic success devoted to gain speaking ability and the
attitude devoted to Turkish lesson. Working group consists of 54 students attended to 8th
grade of a primary school in Trabzon in academic year of 2009-2010. Information about
students (gender, age, previous grades) has been collected by personal information form.
According to pre-test date and previous grades reached from personal information form, the
working group has been randomly separated two groups: control group (n=29) and
experimental group (n=25). Data on speaking ability of groups and attitudes devoted to
lesson have been collected by observation form and attitude scale, respectively. Data were
analyzed by using nonparametric tests in SPSS. As a result, role cards as drama technique has
been more effective than conventional learning method on speaking ability success and the
attitude devoted to the lesson. Additionally, the method applied to the students in control
group has been effective on speaking ability success and the attitude devoted to the lesson,
however it has been seen lower increase compared to the students in experimental group.
Keywords: Speaking, Drama, Role Cards, Conventional Learning, Success, Attitude.
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Giriú
Ça÷daú e÷itim yaklaúÕmlarÕ, ö÷renme yaúantÕlarÕnÕ düzenlerken neyi
ö÷renece÷inden çok nasÕl ö÷renece÷ini sorgulayan insan tipini yetiútirmeyi
amaçlamaktadÕr. Bu amaca ulaúmak için bilgi ve kurallarÕn ö÷retmen
tarafÕndan aktarÕldÕ÷Õ geleneksel ö÷retimden uzaklaúÕlmÕútÕr.
Bilgi ve teknolojinin büyük bir hÕzla geliúti÷i günümüzde, ülkeler
e÷itim kurumlarÕnÕ karar alma ve uygulama becerisine sahip, hayatÕ
algÕlayabilen ve sorgulayabilen, etkili iletiúim kurabilen, ekiple çalÕúabilen,
kitleleri etkileyebilen ve kendine güvenen bireyler yetiútirmek için
planlamak ve programlamak zorundadÕrlar (Gürol, 2003; Karakaya, 2007).
Bununla birlikte ö÷reneni merkez alan, ö÷retmeni ö÷renme sürecinde rehber
konumuna getiren e÷itim anlayÕúÕ, ö÷retim sürecinden eleútirel ve yaratÕcÕ
düúünme becerileri geliúmiú, problem çözebilen, iú birli÷i içinde çalÕúabilen,
özelliklerini fark eden bireyler yetiútirmeye büyük önem vermektedir.
Belirtilen amaçlara ulaúmanÕn anahtarÕ iletiúim becerilerini geliútirmekten,
dil becerilerini do÷ru ve etkili kullanmaktan geçmektedir.
ønsan, sözlü ve yazÕlÕ anlatÕm becerilerini kullanarak iletiúim kurar.
øletiúim sürecinde, beden dili ve çeúitli semboller ifade aracÕ olarak
kullanÕlabilir. Sözlü iletiúim, konuúarak gerçekleútirdi÷imiz iletiúimdir. øki
kiúinin karúÕlÕklÕ konuúmasÕnda oldu÷u gibi do÷rudan ya da telefon
görüúmelerindeki gibi uzaktan ve dolaylÕ olabilir (Sillars, 1997: 11).
Gün içerisinde kullanÕm kolaylÕ÷Õ nedeniyle en fazla tercih edilen
iletiúim úekli konuúma/sözlü anlatÕmdÕr. Bireylerin e÷itimleri sÕrasÕnda her
türlü ö÷renmeyi gerçekleútirebilmeleri, büyük ölçüde sözlü iletiúim
becerilerini etkili kullanmalarÕna ba÷lÕdÕr. Sözlü iletiúim becerileri geliúmiú
bir ö÷renci; soru soran, düúünen, düúündüren ve etkin olan ö÷rencidir.
Duygu ve düúüncelerini do÷ru, anlaúÕlÕr ve etkili bir biçimde anlatamamak,
bir bakÕma düúünememek, sonuç olarak sÕnÕfÕn etkinli÷ine karÕúamamak,
özetle; ö÷renememek demektir (Kavcar vd., 2004: 59).
Sözlü iletiúim birey açÕsÕndan önemli oldu÷u kadar toplum açÕsÕndan da
son derece önemlidir. Birçok meslekte, hayatÕn pek çok döneminde, pek çok
kiúinin baúarÕlÕ olabilmelerinin iyi, düzgün ve do÷ru konuúmalarÕna ba÷lÕ
oldu÷unu görürüz. Çünkü e÷itimin, politikanÕn, ziraatÕn, sanatÕn, sanayinin
hatta ev hayatÕnÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ, baúarÕlÕ bir úekilde yürütülmesini gerektiren
hususlar, genellikle karúÕlÕklÕ konuúmalarla, tartÕúmalarla, fikir
alÕúveriúleriyle ortaya çÕkar. Sosyal, bilimsel ve politik kuruluúlarda ön
sÕralarda kimler bulunur? Yönetim kurulu toplantÕlarÕnda gidiúatÕ kimler
yönlendirir? Yine tarihe bakÕldÕ÷Õ zaman toplumlarÕn önde gelen yöneticileri
kimlerdir? gibi sorulardan hareketle, toplumlarÕn hayatÕna yön veren
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liderlerin önemli özelliklerinden birinin etkili konuúma ve çok iyi derece
hitabet yetene÷ine sahip olmasÕ dikkat çekmektedir (Saraç, 2006). Bu
nedenle e÷itim-ö÷retim kademelerinde ana dili e÷itimine özel olarak da
konuúma ve sözlü iletiúim becerilerinin etkili kullanÕmÕnÕn ö÷retimine önem
verilmelidir. Sözlü anlatÕm veya konuúma becerisi, kiúiye e÷itim öncesinde
yakÕn çevresinden ve daha sonra ana dili ö÷retimi yoluyla kazandÕrÕlÕr.
Üründen ziyade sürecin ön plana çÕktÕ÷Õ ö÷retim ortamlarÕnda konuúma
becerisinin uygulamalÕ olarak kazandÕrÕlmasÕ daha da kolaylaúmÕútÕr. E÷itim
anlayÕúlarÕndaki yenilikler, ö÷retim stratejisi, yöntem ve tekniklerinde
kendisini göstermiútir. Geleneksel ö÷retimin tercih etti÷i yöntemlerin dÕúÕnda
ö÷renciyi ve süreci daha etkin kÕlan birçok ö÷retim biçimi ve aracÕ
geliútirilmiútir. Aktif ö÷renme, etkinlik temelli ö÷renme, kuantum ö÷renme,
iú birlikli ö÷renme, bilgisayar ve teknoloji destekli ö÷renme, beyin temelli
ö÷renme, altÕ úapkalÕ düúünme, gösteri ve drama sayÕlabilecek ço÷u örnekten
sadece birkaçÕdÕr.
Ö÷renme sürecinde ö÷reneni merkeze alarak bilgi yerine beceri ve
yerleúik alÕúkanlÕklar kazandÕrmada etkili olan ö÷retim yöntemlerinden biri
dramadÕr. Drama yöntemi, bilgi, kavram ve tasarÕlarÕn canlandÕrma
teknikleriyle gerçek yaúama uygun olay ve durumlar içerisinde
somutlaútÕrÕldÕ÷Õ bir ö÷retim biçimidir. Bunun yanÕnda drama, duygu ve
düúüncelerin sözlü-sözsüz devinimlerle ifade edilmeye çalÕúÕldÕ÷Õ bir yaúam
deneyimini ö÷renme ortamlarÕna kazandÕrÕr.
UygulamalÕ bir ö÷retim ile yaparak-yaúayarak ö÷renme imkânÕnÕ
sa÷ladÕ÷Õ için drama yöntemi dil ö÷retiminde kullanÕlacak etkili
yöntemlerden biridir.
E÷itim sürecinde, bireyin tüm yaúamÕnda gerekli olacak dil becerilerini
(okuma, dinleme, konuúma, yazma), uygulayarak-deneyerek ve kullanÕm
örnekleri ile ö÷retebilecek bir yöntemin kullanÕlmasÕ çok önemlidir. Dil
ö÷retimi, ilgili bilgi, beceri ve alÕúkanlarÕn tam ve kalÕcÕ olarak ö÷renilmesini
gerektiren bir alan oldu÷u için teoriyi göz ardÕ etmeden uygulamalara a÷ÕrlÕk
verilmelidir. Konuúma, sözün etkili kullanÕmÕna ba÷lÕdÕr. Genel olarak
konuúma ö÷retiminde, kendisini ve yakÕn çevresini tanÕtabilme, herhangi bir
konu veya durumu anlatabilme, grup çalÕúmalarÕnda görüúlerini belirtebilme,
dilek, istek ve be÷enilerini bildirebilme, konuúmada günlük yaúamdan
örnekler verebilme, sebep-sonuç ve amaç-sonuç iliúkisi kurarak
konuúabilme, deneyimleri kullanabilme, olaylarÕ oluú sÕrasÕna uygun
anlatabilme, söz varlÕ÷ÕnÕ geliútirebilme, do÷ru ve etkili sorular sorup, cevap
verebilme ve anlama uygun ses tonu ile konuúma biçimi belirleme gibi
amaçlara ulaúmak hedeflenir. Bu nedenle yaparak-yaúayarak, uygulamalÕ
sunumlarla kazandÕrÕlmaya ihtiyaç duyulan bir beceridir. Konuúma, günlük

25

S.ȱMADENȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ23Ȭ38

hayatÕn önemli bir parçasÕ oldu÷u kadar yaúamÕn bir kesitini örneklendiren
drama sürecinin önemli bir unsurudur. Drama sürecindeki sözlü çalÕúmalar
ve ifadeler, amaca ulaúmak için hayatî öneme sahiptir. Çünkü katÕlÕmcÕlar bu
süreçte, duygu, düúünce ve hayallerini konuúarak ve beden dilini kullanarak
ifade eder. Drama etkinliklerinde do÷açlama olarak da geliútirilebilen farklÕ
canlandÕrmalarla istenilen duygu ve düúünceler ifade edilebilir. Terapötik,
e÷itici veya sanat formu olarak drama çalÕúmalarÕnÕn bütünü, hangi drama
tekni÷i kullanÕlÕrsa kullanÕlsÕn “çocuklara konuúma, dinleme ve sözlü-sözsüz
iletiúim kurma gibi dil becerilerini her yönüyle kullanabilme fÕrsatÕ sunar”
(Toye ve Prendiville, 2003). Bu fÕrsat okulda, iúte ve evde bireye
anlaúabilmenin hazzÕnÕ tattÕrÕr. Drama, bireye yaúam alanÕnÕ paylaútÕ÷Õ di÷er
insanlara kendisini etkili bir úekilde ifade etme kolaylÕ÷Õ sa÷lar (McGregor,
1976: 106).
ønsanÕn yaúamÕnda kendini tanÕrken, geliútirirken, topluma uyum
sa÷larken ve çalÕúÕrken yaptÕ÷Õ en önemli faaliyet iletiúim kurmaktÕr. ønsan,
sosyal bir varlÕktÕr. Mutlaka kendisi ve çevresi ile iletiúime geçmelidir.
øletiúim kurmadan insanÕn yaúamÕnÕ sa÷lÕklÕ bir úekilde sürdürmesi
imkânsÕzdÕr. Drama, insanÕn kendini ifade etmesini sa÷layan önemli bir
araçtÕr. ønsana iletiúim sürecinde gerekli olan tüm sözlü ve yazÕlÕ anlatÕm
becerileri, ayrÕca beden dili becerileri drama etkinlikleri ile kazandÕrÕlabilir.
Drama etkinlikleri dil becerilerini kazandÕrÕrken ö÷retim materyallerini
geliútirmede, uygulamada ve ö÷renme ürünlerini de÷erlendirmede
kullanÕlabilir. Bu etkinliklerde katÕlÕmcÕ(ö÷renci) beden dilini kullanarak ve
taklit ederek canlandÕrmalarla anlatÕmÕnÕ zenginleútirir. AyrÕca drama
etkinlikleri ö÷rencilere yaúamlarÕnda karúÕlaúabilecekleri farklÕ durumlar için
de deneyim kazandÕrÕr. Böylece her ö÷renci sÕnÕfta herhangi bir yaúam
kesitinden farklÕ bir deneyim elde eder (Maley ve Duff, 1994).
Ö÷retmenler biliúsel, duyuúsal ve deviniúsel hedeflere ulaúmayÕ
kolaylaútÕrdÕ÷Õ için dramaya baúvururlar. Drama sa÷ladÕ÷Õ ö÷retim fÕrsatlarÕ
ile
etkili/aktif
ö÷renmeyi
gerçekleútirir.
Drama
etkinliklerinin
gerçekleútirildi÷i ö÷renme ortamÕnda dikkat, konsantrasyon, sÕnÕflandÕrma,
karúÕlaútÕrma, yorum yapma ve problem çözme gibi ço÷u üst düzey beceriler
ö÷renilebilir (Landy, 1982).
Dil ö÷renme ortamlarÕnÕn sahip olmasÕ gereken niteliklerden biri do÷al
yaúam alanÕna uygun olmasÕdÕr. Drama sürecinde kullanÕlan iúlem ve
teknikler, dil ö÷retimi ve dilin do÷asÕnda bulunan bilgi, beceri ve kurallara
do÷al olarak uygundur (Hamilton ve Mcleod, 1993: 7). DramanÕn dil
ö÷retimindeki öneminin göz ardÕ edilmemesi gerekir. Çünkü ö÷renme stilleri
ve ö÷retme koúullarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda sÕnÕfta do÷al bir
dramanÕn varlÕ÷Õ ortaya çÕkar (Verrior, 1993; Ronke, 2005). Drama
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etkinliklerinde, ö÷rencileri aktif olarak ö÷renme sürecine katabilen ve tam
ö÷renme gereksinimlerini karúÕlayabilen tekniklerden biri rol kartlarÕdÕr. Bu
kartlar konu ile ilgili karakterler, olaylar, örnekler vb. hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi
içermektedir. Kartlar yardÕmÕyla olay ve örneklere uygun olarak karakterler
canlandÕrÕlÕr. Bu teknik, ö÷retmenin konu ile ilgili bir dizi rolü veya olayÕ,
sÕnÕrlÕ bir zaman diliminde, vermek istedi÷inde yararlÕ olabilir. Rol kartlarÕ
çok iúlevsel olmalarÕ nedeniyle drama çalÕúmalarÕnda kullanÕlan en yaygÕn
tekniklerden birisidir (Somers, 1998, Akt. Akar 2000: 28-35).
ølgili alanyazÕn incelendi÷inde, drama yönteminin temel dil becerileri ve
konuúma becerilerinin kazandÕrÕlmasÕnda olumlu etkisinin olabilece÷i
görülmüútür. Nixon (1987) ve Crumpler ve Jasinski (2002)’in araútÕrmalarÕ,
drama etkinliklerinin bireyim yazÕlÕ ve sözlü anlatÕm becerilerini
geliútirmede etkili oldu÷unu gösteren sonuçlara ulaúmÕútÕr. Belirtilen
gerekçelerden hareketle bu çalÕúmada, drama tekni÷i olarak rol kartlarÕnÕn ve
geleneksel ö÷retim yönteminin konuúma becerisi ve derse yönelik tutum
üzerine etkisinin araútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Yöntem
Bu araútÕrma için deneysel modellerden “Kontrol Gruplu Ön test-Son
test Modeli” kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma grubu, 2009–2010 e÷itim-ö÷retim
yÕlÕnda Trabzon il merkezindeki bir ilkö÷retim okulunun 8. sÕnÕflarÕnda
ö÷renim gören 54 ö÷renciden oluúmaktadÕr. Ö÷rencilere ait bilgiler (cinsiyet,
yaú, daha önceki baúarÕ notu) kiúisel bilgi formu ile toplanmÕútÕr. Kiúisel bilgi
formlarÕ ile ulaúÕlan daha önceki baúarÕ notlarÕna ve ön test verilerine göre
çalÕúma grubu ikiye ayrÕlmÕú, bir grup kontrol (n=29), di÷eri ise deney
(n=25) grubu olarak rastgele ayrÕlmÕútÕr. Deney grubunda ders drama tekni÷i
olarak rol kartlarÕ, kontrol grubunda ise ders geleneksel ö÷retim ile
iúlenmiútir. AraútÕrma verileri, Konuúma Gözlem Formu (KGF) ve Türkçe
Dersine Yönelik Tutum Ölçe÷i (TDYTÖ) ile toplanmÕútÕr.
ÇalÕúmada KullanÕlan AraútÕrma Deseni
Cinsiyet
ÇalÕúma Grubu
Kontrol
(Geleneksel Ö÷retim)
Deney
(Drama)

KÕz

Erkek

13

16

11

14

Uygulama
Öncesi
(Ön Test)

Uygulama
Süreci

Uygulama
SonrasÕ
(Son Test )

KGF
TDYTÖ

Geleneksel
Ö÷retim
Rol KartlarÕ
Tekni÷i

KGF
TDYTÖ

27

S.ȱMADENȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ23Ȭ38

Veri Toplama AraçlarÕ
Konuúma Gözlem Formu (KGF)
ÇalÕúma grubundaki ö÷rencilerin konuúma becerileri ile ilgili veriler,
araútÕrmacÕ tarafÕndan hazÕrlanmÕú “Konuúma Gözlem Formu” ile
belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Gözlem formu maddeleri, Türkçe Dersi Ö÷retim
ProgramÕ (2006:21)’ndaki konuúma kazanÕmlarÕnÕn gözlenebilir olanlarÕndan
seçilmiútir. Alandaki uzmanlarÕn görüúlerinden hareket edilerek bazÕ küçük
de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Derecelendirilerek hazÕrlanan formdaki her bir
madde Evet[3], Bazen[2], HayÕr[1] úeklinde puanlandÕrÕlmÕútÕr.
Konuúma Gözlem Formu daha önce 78 ilkö÷retim ö÷rencisi üzerinde
iki ders ö÷retmeni aracÕlÕ÷Õyla uygulanmÕútÕr. Ön uygulamadan elde edilen
veriler analiz edilmiú ve uygulama sürecinde yapÕlan konuúma becerisine
yönelik gözlem verilerine ait güvenirlik katsayÕnÕn (Cronbach Alpha) .89
oldu÷u belirlenmiútir. Ön uygulamadan elde edilen gözlem verileri
arasÕndaki korelasyon de÷erleri incelendi÷inde farklÕ iki gözlemci tarafÕndan
toplanan verilere ait ortalamalar arasÕnda pozitif yönde ve anlamlÕ bir
iliúkinin oldu÷u tespit edilmiútir ( r = 0,743; p< 0,05).
Gözlem formu ile ilgili analizler sonrasÕnda asÕl uygulamaya
geçilmiútir. Uygulama sürecinde KGF ön test ve son test olarak araútÕrmacÕ
tarafÕndan uygulama öncesi ve sonrasÕ hem deney hem de kontrol
grubundaki ö÷rencilerin ders içi faaliyetleri gözlenerek uygulanmÕútÕr.
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçe÷i (TDYTÖ)
ÇalÕúma grubundaki ö÷rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarÕnÕ
belirlemek için MEB EARGED birimi tarafÕndan geliútirilmiú “Türkçe
Dersine Yönelik Tutum Ölçe÷i”2 kullanÕlmÕútÕr. Ölçek, 20 madde halinde
geliútirilmiútir. AraútÕrmacÕ tarafÕndan tekrar incelenen tutum ölçe÷i için
ilkö÷retim ö÷rencileri üzerinde bir ön uygulama yapÕlmÕú, ölçe÷in iç tutarlÕk
(Cronbach Alpha) katsayÕsÕnÕn 0.86 oldu÷u görülmüútür. Tutum ölçe÷i, 5’li
likert tipte “1-Hiç KatÕlmÕyorum. 2-KatÕlmÕyorum. 3- KararsÕzÕm. 4KatÕlÕyorum. 5-Tamamen KatÕlÕyorum.” úeklinde düzenlenmiútir. Türkçe
dersine yönelik tutum ölçe÷i uygulama öncesin ön test ve sonrasÕnda son test
olarak hem deney hem de kontrol grubuna uygulanmÕútÕr.

2

MEB (2006). Türkçe Dersi Ö÷retim ProgramÕ ve KÕlavuzu, Ankara: MEB Yay. s.233.
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Uygulama Süreci
Deney grubunda (drama grubunda) Türkçe dersi temel dil
becerilerinden konuúma becerisi kazanÕmlarÕnÕn ö÷retimine yönelik rol
kartlarÕ hazÕrlanmÕútÕr. Haftada 2 ders saati olmak üzere 5 hafta boyunca rol
kartlarÕ ile hazÕrlanmÕú drama etkinlikleri kullanÕlmÕútÕr. Bu etkinlikler
hazÕrlanÕrken Türkçe Dersi Ö÷retim ProgramÕ (2006) dikkate alÕnmÕútÕr.
Deney grubunda etkinliklere geçilmeden önce drama süreci, temel ilkeleri ve
aúamalarÕ tanÕtÕlmÕú, ayrÕca iyi ve do÷ru konuúabilmek için yapÕlmasÕ
gerekenler kÕsaca anlatÕlmÕútÕr. Etkinliklerde yapÕlacak do÷açlama
çalÕúmalarÕnda bu konuúma kurallarÕna göre de÷erlendirme yapÕlaca÷Õ ve en
do÷ru davranÕúa ulaúana kadar etkinliklerin sürdürülece÷i açÕklanmÕútÕr.
Ö÷rencilere süreç içinde nasÕl davranacaklarÕ; özgür, rahat, yaratÕcÕ,
etkileúime ve aktif katÕlÕma açÕk olan drama çalÕúmalarÕ hakkÕnda örnek
çalÕúmalar anlatÕlmÕútÕr. HazÕrlanmÕú rol kartlarÕ aúama aúama deney
grubunda uygulanmÕú ve de÷erlendirme çalÕúmalarÕ da yapÕlmÕútÕr. Konuúma
kazanÕmlarÕna uygun olarak rol kartlarÕ hazÕrlanmÕú, rol kartlarÕnda bir
topluluk karúÕsÕnda do÷açlama yapÕlacak konuúmalarÕn hitap bloklarÕ ve bir
durum, konu ilgili anahtar cümleler yer almÕútÕr. Ö÷renciler seçtikleri rol
kartÕndaki hitap blo÷u veya günlük hayatta bir durumu anlatan ifadelerden
hareketle do÷açlama konuúma çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr. Bu do÷açlama
konuúma süreçlerinde dinleyici topluluktan do÷açlama katÕlÕmlar ve
canlandÕrmalar da etkinliklere katÕlmÕútÕr.
Her etkinli÷in uygulanÕúÕnÕn de÷erlendirilmesi, di÷er drama etkinli÷inin
uygulanÕúÕ için bir rehber olmuútur. Do÷açlama olarak yapÕlan her bir
konuúmada eksik olan yanlar ö÷rencilerle belirlenmiú, di÷er konuúmacÕya
örnek olmuútur. Konuúma etkinliklerinde sÕnÕfÕn imkânlarÕna göre
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Kürsü, toplantÕ salonu ve iki kiúilik konuúma
ortamlarÕ oluúturulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Drama etkinliklerinde ö÷rencilere
belirli süre verilmiú, bu süre içinde iú birli÷i içinde ifade úekillerini
belirlemeleri istenmiútir. Drama etkinliklerinin hepsinin sonunda
de÷erlendirme çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr.
Kontrol grubunda Türkçe dersi geleneksel ö÷retim yöntemi ile
araútÕrmacÕ tarafÕndan yürütülmüútür. Geleneksel ö÷retim yöntemiyle
iúlenecek konulara ait günlük planlar araútÕrmacÕ tarafÕndan ö÷rencilerin
kazanmasÕ gereken davranÕúlarÕ kapsayacak úekilde geliútirilmiútir. Gerekli
materyaller önceden hazÕrlanmÕútÕr. Kontrol grubunda ö÷retim süresince tüm
konu baúlÕklarÕna yönelik teorik bilgilerin ö÷retimi faaliyetleri araútÕrmacÕ
tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Teorik derslerde araútÕrmacÕ konuúma becerisi
kazanÕmlarÕnÕ ders kitabÕndaki konuúma becerisine ait etkinlikler kullanarak
kazandÕrmaya çalÕúmÕútÕr. Dersin sonunda o günkü konu özetlenmiútir.
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Dönüt ve pekiútireçler araútÕrmacÕ tarafÕndan verilerek ders anlatÕmÕ
tamamlanmÕútÕr.
Uygulama haftada 2 ders saatini kapsayacak úekilde 5 hafta süreyle her
iki grupta da araútÕrmacÕ tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Uygulama sonrasÕnda deney
(rol kartlarÕ) ve kontrol (geleneksel ö÷retim) grubuna KGF ve TDYTÖ son
test olarak uygulanmÕú, iki farklÕ yöntemin ilgili Türkçe dersi ö÷renme
alanÕndaki akademik baúarÕda ve tutum üzerindeki etkisi arasÕnda fark olup
olmadÕ÷Õ belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Deney ve kontrol gruplarÕnÕn ön test ve
son test verileri toplanmÕú, SPSS aracÕlÕ÷Õyla non-parametrik U ve Z testleri
yapÕlarak analiz edilmiútir.
Rol KartlarÕndan Örnekler

SaygÖdeøer
dedeler!

Simit
satmak için
parka
gittiniz…

Merhaba
oyuncaklarÖm!

Sevgili millî
takÖm
futbolcularÖ!
Ödeviniz için bir
kiûiden yardÖm
isteyeceksiniz…

Çok çalÖûÖp hazÖrladÖøÖnÖz
performans ödevinizi
evde unuttunuz ve
öøretmeniniz size
ödevinizi sordu…

Ey ahali!
BabanÖzdan
karne hediyesi
isteyeceksiniz…
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Bulgular
Deney ve Kontrol GruplarÕnÕn Konuúma Becerisi BaúarÕsÕnaYönelik
Bulgular

Son test

Ön test

Tablo 1: Konuúma becerisi baúarÕsÕna yönelik ön-son test bulgularÕ

25

Aritmetik
Ort.
1,543

,1885

28,40

710,00

Kontrol

29

1,517

,1973

26,72

775,00

Deney

25

2,836

,1057

41,92

1048,00

Kontrol

29

1,860

,2809

15,07

437,00

Gruplar

N

Deney

S.s.

Fark
SÕra Top.
SÕra Ort.

U

p

340,00 0.696

2,00

0.000

Deney grubundaki ö÷rencilerle kontrol grubundaki ö÷rencilerin KGF ön
test ortalamalarÕ arasÕndaki iliúkiye bakÕldÕ÷Õnda deney ve kontrol grubu ön
test puan ortalamalarÕ arasÕnda U= 340, 00; p>0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde
anlamlÕ bir farkÕn olmadÕ÷Õ tespit edilmiútir. Deney grubundaki ö÷rencilerle
kontrol grubundaki ö÷rencilerin KGF son test ortalamalarÕ arasÕndaki
iliúkiye bakÕldÕ÷Õnda ise, deney ve kontrol grubu son test puan ortalamalarÕ
arasÕnda U= 2,00; p<0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ bir farkÕn oldu÷u
tespit edilmiútir.
Elde edilen bulgulardan, rol kartlarÕ ile dersin iúlendi÷i deney
grubundaki ö÷rencilerin KGF baúarÕlarÕnÕn geleneksel ö÷retim ile ders
iúlenen kontrol grubundaki ö÷rencilere göre daha fazla arttÕ÷Õ görülmüútür.
Tablo 2: Deney ve kontrol gruplarÕnÕn KGF ön-son test bulgularÕ
Aritmetik
S.s.
Ort.
Ön Test 25
1,543
,1885 Negatif
SÕra
Son Test 25
2,836
,1057 Pozitif
SÕra
Ön Test 29
1,517
,1973 Negatif
SÕra
Son Test 29
1,860
,2809 Pozitif
SÕra

Kontrol

Deney

Gruplar

n

SÕra
Ort.
,00

SÕra
Top.

Z

p

,00
4,373 0.000

13,00 325,00
,00

,00
4,704 0.000

15,00 435,00
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Deney grubundaki ö÷rencilerin deney öncesi ve sonrasÕ KGF
ortalamalarÕ arasÕnda Z= 4,373; p<0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ bir
farkÕn oldu÷u tespit edilmiútir. Fark puanlarÕ sÕra ortalamalarÕ ve toplam
de÷erler dikkate alÕndÕ÷Õnda, son test de÷erlerinin ön testte göre farklÕlÕ÷Õna
dair bulgularÕn rol kartlarÕ ile iúlenen dersin etkilili÷i lehine oldu÷u
söylenebilir.
Tablo 2 incelendi÷inde; kontrol grubundaki ö÷rencilerin deney öncesi
ve sonrasÕ KGF ortalamalarÕ arasÕnda Z= 4,704; p<0,05 anlamlÕlÕk
düzeyinde anlamlÕlÕk bir farkÕn oldu÷u tespit edilmiútir. Bulgulardan
hareketle kontrol grubundaki ö÷rencilerin konuúma becerisi baúarÕsÕnda
uygulanan yöntemin etkili oldu÷u ancak deney grubundaki ö÷rencilere göre
konuúma becerisi baúarÕlarÕnda daha düúük bir artÕú oldu÷u söylenebilir.
Grafik 1: Deney ve kontrol grubu ö÷rencilerinin konuúma becerisi gözlem de÷erleri
(KGF)

4

Deney

2

Kontrol

0
Ön test

Son test

Grafik 1 incelendi÷inde; deney ve kontrol grubundaki ö÷rencilerin
konuúma becerilerindeki de÷iúim açÕk bir úekilde görülmektedir. Gruplar
arasÕnda uygulama öncesinde var olan benzerlik uygulama sonrasÕnda deney
grubu lehine belirgin bir úekilde farklÕlaúmÕútÕr. Bu bulgu, deney grubunda
uygulanan rol kartlarÕ tekni÷inin konuúma becerisi üzerinde geleneksel
ö÷retime göre daha etkili oldu÷unu göstermektedir.
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Deney ve Kontrol Grubundaki Ö÷rencilerin Türkçe Dersine Yönelik
TutumlarÕna Ait Bulgular

Son test

Ön test

Tablo 3: Türkçe dersine yönelik tutumlara yönelik ön-son test bulgularÕ
Gruplar

N

Aritmetik
Ort.

S.s.

Fark SÕra
Ort.

SÕra
Top.

Deney

25

3,05

,568

31,98

799,50

Kontrol

29

2,86

,992

23,64

685,50

Deney

25

4,60

,333

37,00

925,00

Kontrol

29

3,20

1,198

19,31

560,00

U

p

250,500

0,53

125,000

0,00

Ö÷rencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarÕnÕn ön-son test
ortalamalarÕ de÷erlendirildi÷inde; deney grubundaki ö÷rencilerin ön test
ortalamasÕnÕn =3,05, son test ortalamasÕnÕn =4,60 oldu÷u; kontrol grubu
ö÷rencilerinin ön test ortalamasÕnÕn =2,86 son test ortalamasÕnÕn =3,20
oldu÷u tespit edilmiútir. ÇalÕúma grubundaki ö÷rencilerin TDYTÖ ön test
ortalamalarÕ arasÕnda U= 250,500; p<0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ bir
farkÕn olmadÕ÷Õ tespit edilmiútir. Fark puanlarÕ sÕra ortalamalarÕ ve toplam
de÷erler dikkate alÕndÕ÷Õnda, deney ve kontrol grubu arasÕnda Türkçe dersine
yönelik eúit düzeyde bir tutumun oldu÷u belirlenmiútir. Bulgular
incelenmeye devam edildi÷inde deney ve kontrol gruplarÕndaki ö÷rencilerin
TDYTÖ son test ortalamalarÕ arasÕnda U= 125,000; p<0,05 anlamlÕlÕk
düzeyinde anlamlÕ bir farkÕn oldu÷u görülmektedir (Tablo 3).

Kontrol

Deney

Tablo 4: Deney ve kontrol grubundaki ö÷rencilerin TDYTÖ ön-son test bulgularÕ
Gruplar

n

Aritmetik
Ort.

Ön Test

25

3,05

Son Test

25

4,60

Ön Test

29

2,86

Son Test

29

3,20

S.s.
Negatif
SÕra
Pozitif
,333
SÕra
Negatif
,992
SÕra
Pozitif
1,198
SÕra
,568

SÕra
Ort.

SÕra
Top.

12,50

300,00

,00

,00

15,35

261,00

14,50

174,00

Z

p

4,288 0,000

0,941 0,347
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Deney grubundaki ö÷rencilerin deney öncesi ve sonrasÕ TDYTÖ
ortalamalarÕ arasÕnda =4,288; p<0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ bir
farkÕn oldu÷u tespit edilmiútir. Fark puanlarÕ sÕra ortalamalarÕ ve toplam
de÷erler dikkate alÕndÕ÷Õnda ayrÕca son test ortalamalarÕnÕn ön teste göre
daha yüksek olmasÕndan hareketle rol kartlarÕ ile iúlenen dersin Türkçe
dersine yönelik tutum üzerinde etkili oldu÷u söylenebilir.
Bulgular incelenmeye devam edildi÷inde kontrol grubundaki
ö÷rencilerin deney öncesi ve sonrasÕ TDYTÖ ortalamalarÕ arasÕnda
=0,941; p<0,05 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕlÕk bir farkÕn olmadÕ÷Õ
görülmektedir. Bulgulardan hareketle kontrol grubundaki ö÷rencilerin
Türkçe dersine yönelik tutum üzerinde uygulanan geleneksel ö÷retim
yönteminin belirgin bir etkisinin olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Elde edilen bulgular ÕúÕ÷Õnda, konuúma becerisindeki baúarÕ ve Türkçe
dersine yönelik tutum üzerinde rol kartlarÕ tekni÷inin yüksek düzeyde etkili
oldu÷u ancak geleneksel ö÷retimin konuúma becerisindeki baúarÕda
gösterdi÷i olumlu etkinin aynÕ úekilde Türkçe dersine yönelik tutum üzerinde
görülmedi÷i belirlenmiútir.
Grafik 2: Deney ve kontrol grubu ö÷rencilerinin derse yönelik tutum de÷erleri
(TDYTÖ)

6

4
Deney
Kontrol

2

0
Ön test

Son test

Grafik 2 incelendi÷inde; deney ve kontrol grubundaki ö÷rencilerin
Türkçe dersine yönelik tutumlarÕnda önemli bir de÷iúim oldu÷u
görülmektedir. Gruplar arasÕnda derse yönelik tutumlarÕ açÕsÕndan uygulama
öncesinde var olan benzerlik uygulama sonrasÕnda deney grubu lehine
belirgin bir úekilde farklÕlaúmÕútÕr. Bu bulgu, deney grubunda uygulanan rol
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kartlarÕ tekni÷inin Türkçe dersine yönelik tutum üzerinde geleneksel
ö÷retime göre daha etkili oldu÷unu göstermektedir.
Sonuç ve TartÕúma
Galton ve Williamson (1992)’a göre, ilkö÷retim okullarÕndaki en etkili
ö÷renmeler, iú birlikli grup çalÕúmalarÕ ile gerçekleútirilebilir. Drama,
izleyicilerin ve performans gösterenlerin birbirinden ayrÕlmadÕ÷Õ birlikte
sonuca ulaútÕ÷Õ bir grup çalÕúmasÕdÕr. Gerçek yaúama hazÕrlama açÕsÕndan
drama yöntemi etkili bir grup etkinli÷idir. Drama etkinlikleri, ö÷renci ve
ö÷retmenin birlikte çalÕúmasÕnda düzenleyici ve teúvik edicidir (Morgan ve
Saxton, 1987). Drama tekni÷i olarak rol kartlarÕnÕn ve geleneksel ö÷retim
yönteminin konuúma becerisi ve derse yönelik tutum üzerine etkisini
araútÕrmayÕ amaçlayan bu çalÕúmada, aúa÷Õdaki sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr.
Elde edilen bulgulardan, rol kartlarÕnÕn konuúma becerisi baúarÕsÕnda
geleneksel ö÷retime göre daha etkili oldu÷u görülmüútür. Deney grubunun
ön test ve son test ortalamalarÕ incelendi÷inde, fark puanlarÕ, sÕra
ortalamalarÕ ile toplam de÷erlerin ve son test de÷erlerinin ön teste göre
farklÕlÕ÷Õna dair bulgularÕn rol kartlarÕ ile iúlenen dersin etkilili÷i lehine
oldu÷u belirlenmiútir. Buna ek olarak kontrol grubundaki ö÷rencilerin
konuúma becerisi baúarÕsÕnda uygulanan yöntemin etkili oldu÷u ancak deney
grubundaki ö÷rencilere göre konuúma becerisi baúarÕlarÕnda daha düúük bir
artÕú oldu÷u söylenebilir.
Deney ve kontrol grubundaki ö÷rencilerin Türkçe dersine yönelik
tutumlarÕna ait ön-son test ortalamalarÕ de÷erlendirildi÷inde, deney
grubundaki ö÷rencilerin ön test ortalamasÕnÕn =3,05, son test ortalamasÕnÕn
=4,60 oldu÷u; kontrol grubu ö÷rencilerinin ön test ortalamasÕnÕn =2,86,
son test ortalamasÕnÕn =3,20 oldu÷u tespit edilmiútir. Bulgulardan hareketle
rol kartlarÕ ile derslerin iúlendi÷i deney grubundaki ö÷rencilerin Türkçe
dersine yönelik tutumlarÕnÕn geleneksel ö÷retim metodunun iúlendi÷i kontrol
grubuna göre daha fazla yükseldi÷i belirlenmiútir.
Drama tekniklerinden rol kartlarÕnÕn temel dil becerileri akademik
baúarÕsÕna yönelik ulaúÕlan sonuçlar, alanyazÕnda yapÕlmÕú çalÕúmalarÕn
sonuçlarÕ ile örtüúmektedir (Nixon, 1987; Farris ve Parke, 1993; Hughes,
2000; Güzel, 2001; Sa÷ÕrlÕ, 2001; Early, 2003; Champley, 2005; Keer ve
Verhaeghe, 2005; Nacar, 2005; Hatipo÷lu, 2006).
Drama yönteminin derse yönelik tutum üzerinde yüksek düzeyde
olumlu etkisinin oldu÷una dair bulgular, alanyazÕndaki bazÕ çalÕúmalarÕn
sonuçlarÕnÕ desteklemektedir (O’Neill ve Lambert, 1995; BÕyÕk, 2001;
Baykent, 2002; Sa÷ÕrlÕ ve Gürdal, 2002; KÕrmÕzÕ Susar, 2008).
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Uygulama sonrasÕnda ulaúÕlan sonuçlar ÕúÕ÷Õnda rol kartlarÕnÕn konuúma
becerilerini kazandÕrmada etkili oldu÷u söylenebilir. Bunun dÕúÕnda, rol
kartlarÕ ve di÷er drama tekniklerinin hem konuúma hem de di÷er temel dil
becerilerinin kazandÕrÕlmasÕnda etkili olabilece÷i öngörülebilir. Bu nedenle
ana dili olarak Türkçe ö÷retiminde ve genel olarak dil ö÷retimi sürecinde
drama yönteminin kullanÕlmasÕ gereklidir.
AraútÕrma sonuçlarÕndan hareketle; farklÕ ö÷retim kademelerinde ve
di÷er dil becerilerinin ö÷retiminde de drama tekniklerinin kullanÕlmasÕ
yapÕlacak yeni çalÕúmalar için önerilebilir.
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