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Öz

Bu çalışmanın amacı, okul uygulamalarının okul öncesi öğretmen adaylarının drama etkinliklerini 
planlama, uygulama, değerlendirme ve drama kullanımına ilişkin genel yeterlik algıları üzerinde-
ki etkisini araştırmaktır. Araştırma Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Okul 
Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 2. sınıflarına devam eden 52 öğrenci üzerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Deney 
grubu ile yapılan derste öğretmen adayları geliştirdikleri drama etkinliklerini okul öncesi eğitim 
kurumlarında uygulamışlar ve değerlendirmişlerdir. Kontrol grubu ile yapılan derste ise drama 
etkinlikleri, sınıf içi uygulamalarla sınırlandırılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gru-
bun drama etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve genel yeterlik algıları araştırmacı 
tarafından geliştirilen “Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığıyla ölçül-
müştür. Ayrıca deney grubunu oluşturan öğrencilere bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırma 
sonuçları, öğretmen adaylarının drama etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve drama 
kullanımına ilişkin genel yeterlik algılarının deney ve kontrol grupları arasında deney grubunun 
lehine anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Deney grubunda yer alan öğretmen aday-
ları öğretmenlik uygulamalarının drama kullanımına ilişkin yeterliliklerini arttırdığı yönünde görüş 
bildirmişlerdir. 
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Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi-
nin sağlanması nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ile, 
nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ise öğretmen eğiti-
minde kalitenin hedeflenmesi ile mümkün olabilir. 
Öğretmenlik mesleği; uzmanlık gerektiren alan 
bilgisi, genel kültür ve öğrenmeyi öğretme beceri-
sini gerektiren bir meslektir. Öğretmen adaylarının 
bu becerileri kazanmaları ancak öğretmen yetiş-

tirme politikalarının belirleyicisi olan yeterliklere 
sahip olmaları ile mümkün olabilir. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB, 2008) öğretmen yetiştiren yük-
sek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim 
programlarının hazırlanmasında, öğretmenlerin 
kişisel ve mesleki gelişimleri ile, hizmet içi eği-
timlerinde temel alınması gereken genel ve özel 
yeterlik alanlarını Temel Eğitime Destek Projesi 
kapsamında belirlemiştir. Özel yeterlik alanları içe-
rinde Okul Öncesi Eğitim alanı İlköğretime temel 
oluşturması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 
İnsan gelişiminin en hızlı olduğu süreci kapsa-
yan okul öncesi dönemde alınan eğitimin ileriki 
yaşlardaki öğrenmeler üzerinde önemli etkilere 
sahip olduğu bilinmektedir. Okul öncesi eğitim 
hizmetlerinden beklenen yararın sağlanması, bu 
programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin üç-
altı yaş çocuğunun psikomotor, sosyal, duygusal 
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ve bilişsel alan gelişimini en üst düzeye çıkaracak 
öğrenme ortamını oluşturabilmesine bağlıdır. Bu-
nun için de öğretim sürecini planlarken çocukların 
bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına cevap ver-
me, tüm gelişim alanlarına yönelik etkinliklere yer 
verme, eğitim ortamını çocukların yaratıcılığını ve 
problem çözme becerilerini destekleyecek şekilde 
düzenleme şeklinde performans göstergeleri be-
lirlenmiştir (MEB, 2008). Çocukların bütün geli-
şim alanlarını destekleyen, yaratıcılık ve problem 
çözme yeteneklerini geliştiren, eğlenerek öğrenme 
ve kendini ifade etme ihtiyaçlarına cevap veren en 
etkili yollardan biri öğrenme sürecinde dramanın 
kullanımıdır. İçerisinde oyunsu süreçlerin yer al-
ması, bu dönemdeki çocuğun oyun çağında olması 
nedeniyle okul öncesi eğitim kademesinde drama-
nın yaygın olduğu ve tüm etkinliklerde yer aldığı 
belirtilmektedir (Aktaş-Arnas, Cömertpay ve Sofu, 
2007; Aykaç ve Ulubey, 2008). 

Okul öncesi gelişim dönemi, çocukların çevre-
sini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevre ile iletişim 
kurmaya istekli olduğu, içinde yaşadığı toplumun 
kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkla-
rı kazanmaya çalıştığı bir dönemdir (Gönen ve 
Uyar-Dalkılıç, 1998). Bu dönemde oyunlar, bilgi-
nin oluşturulması sürecinin en önemli parçalarıdır. 
Bilginin oluşturulması sürecinde çocuğun çevresi-
ne anlam verirken başvurduğu en önemli oyun 
şekillerinden biri dramanın kaynağını oluşturan 
dramatik oyunlardır (Chalmers, 2007; Olsen ve 
Sumsion, 2000; O’Toole, Stinson ve Moore, 2009). 
McCaslin’e (2006, s. 7) göre dramatik oyunlar “ço-
cukların kendi dünyalarında keşfettikleri, çevrele-
rindeki eylem ve karekterlerin özelliklerini taklit 
ederek oluşturdukları serbest oyunlardır”. Drama-
tik oyunların temeli taklide dayanmaktadır. Ço-
cuklar hayali ve gerçek yaşantıları arasında fiziksel 
ve zihinsel bağlantılar kurdukça taklit becerileri 
gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Uygun eği-
tim ortamında iyi seçilmiş uyarıcılarla desteklenen 
oyunlar, öğretmenin bu alandaki yeterliği ile bü-
tünleşerek öğrenme yöntemi olarak dramaya dö-
nüşmektedir (Ömeroğlu, Ersoy, Tezel Şahin, Kan-
dır ve Turla, 2006). Öğrenme-öğretme sürecinde 
yaratıcı drama, hem çocukların hayal dünyalarını 
ve kendilerini ifade etmelerini geliştiren en önemli 
etkinliklerden biri hem de öğretmenler için etkin 
bir öğretim yöntemi olma özelliğine sahiptir (Ok-
vuran, 2009; Ömeroğlu ve ark., 2006). 

Uzun yıllardan beri eğitim psikologları ve filozof-
ları, oyunsu süreçler içerisinde meydana gelen zi-
hinsel, duyusal, duygusal ve harekete dayalı öğren-
melerin anlatılanlar yoluyla meydana gelen öğren-

melerden daha anlamlı olduğu üzerinde durmak-
tadır (O’Toole ve ark., 2009). Bu anlamda, bireyin 
gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde 
öğrenme sürecinde dramaya yer verilmesi, çocuk-
ların yaratıcılık, sosyal, kendini ifade etme, baş-
kalarıyla empati kurma, düşünme, dil ve hareket 
becerileri gelişimi bakımdan önemlidir. Drama yo-
luyla çocuklar, arkadaşlarıyla sosyal etkileşimlerde 
bulunarak bilgilerini ve deneyimlerini yapılandırır 
(O’Neill ve Lambert, 1987); doğrudan deneyimler 
yoluyla karar verme, alternatifleri düşünme, sorun-
larla yüzleşme, diyaloglar oluşturma gibi süreçleri 
yaşayarak, keşfederek öğrenirler (Tate, 2005). Bu 
nedenle okul öncesi dönemde eğitim programla-
rında dramaya mümkün olduğunca fazla yer ve-
rilmesi gerektiği belirtilmektedir (Chalmers, 2007; 
O’Toole ve ark.).

Alanyazınında dramaya ilişkin farklı tanımlamalar 
bulunmaktadır. San (2002, s. 113) yaratıcı drama-
yı, “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama 
tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması 
içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, 
kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı, eski 
bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla 
gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden ge-
çirildiği süreçlerde anlamlandırılması, canlandırıl-
ması” olarak tanımlamıştır. Üstündağ (1996; 2006) 
yaratıcı dramayı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 
becerileri kazandıran bir öğretim yöntemi, başta 
duyguların eğitimi olmak üzere bütüncül bir este-
tik anlayışı oluşturan sanat eğitimi alanı ve yaşanı-
lan süreci betimleme, açıklama ve kontrol edebil-
meyi sağlayan bir disiplin olarak ele almıştır. Yine 
Üstündağ’a (1996, s. 19) göre yaratıcı drama, “bir 
öğretim yöntemi, sanat eğitimi alanı ve bir disiplin 
olarak bireylerin iki binli yıllarda kendini rahatça 
ifade edebilen, yaratıcı, grup çalışmalarına açık ki-
şiler olmalarını sağlayayacak bir yaklaşımdır”. Ön-
der (1999, s. 32) eğitimde dramayı “bir eylemin, bir 
olayın, duygunun ve çeşitli rollerin, bir kavramın, 
konunun ya da öykünün, hatta şiirin, canlı ya da 
cansız varlıkların, sözel ve sözsüz, kendiliğinden 
davranışlarla taklit yoluyla temsili olarak ifade 
edilmesi” olarak tanımlamıştır. Adıgüzel (2006, s. 
21) en genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama-
yı “herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama 
gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup 
üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandır-
malar yapmak” olarak ifade etmiştir. Tanımlardan 
yola çıkarak yaratıcı dramanın bireylerin canlan-
dırmalar yaparak yaşantılarını yeniden anlamlan-
dırdığı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak etkin 
olduğu, etkileşime dayalı bir grup sürecini ifade 
ettiği söylenebilir.
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Eğitimde drama kullanımı çocukların yazma, 
dinleme ya da okumanın yanı sıra birçok duyu 
organını kullanarak öğrenmesini sağlar. Bu süreç 
çocukların diğerleriyle etkileşimde bulunurken fi-
ziksel ve zihinsel olarak aktif olmalarını gerektirir. 
Drama süreci çocukları fiziksel, zihinsel ve sosyal 
olarak aktif kıldığı için, çocukların öğrenmelerini, 
öz-güvenlerini, yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme 
ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkiler (Bald-
win, 2009). Dramanın etkililiğine ilişkin yapılan ça-
lışmalar, yaratıcı dramanın çocukların dil gelişimi 
(Aktaş-Arnas ve ark., 2007; Mages, 2008; Podlozny, 
2000), okuduğunu kavrama becerisi (Kardash ve 
Wright, 1987; Kırmızı-Susar, 2007; Rose, Parks, 
Androes ve McMahon, 2000), akademik başarısı 
(Duatepe-Paksu ve Ubuz, 2009; İspir ve Üstündağ, 
2008; Rosler, 2008; Sağırlı ve Gürdal, 2002; Tanrıse-
ven, Şengül ve Gürdal, 2008; Üstündağ, 1998), ma-
tematik yeteneği (Erdoğan ve Baran, 2009), derse 
karşı tutumu (Duatepe-Paksu ve Ubuz; Sağırlı ve 
Gürdal; Üstündağ, 1998), motivasyonu (Rosler) 
sosyal becerileri (Ceylan, 2009; Freeman, Sullivan 
ve Fulton, 2003; Kardash ve Wright; Yassa, 1999) 
ve düşünme becerileri (Duatepe-Paksu ve Ubuz; 
Johnson, 2002; Tuğrul, 2006) üzerinde olumlu etki-
ye sahip olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuç-
larına göre öğretmen adayları da yaratıcı dramanın 
öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini artırdığına 
ve öğrenciler üzerinde önemli katkıları olduğuna 
inanmaktadırlar (Gürol, 2002; Ormancı ve Ören, 
2010; Özdemir ve Akkuş, 2007). 

Dramanın çocuklar üzerindeki olumlu etkileri 
büyük ölçüde drama uygulamalarını gerçekleştire-
cek olan öğretmenin yeterliğine bağlıdır. Araştır-
macılar, dramanın sınıfta öğretim yöntemi olarak 
kullanımı için öğretmenlerin gerekli yeterliklere 
sahip olması ihtiyacına vurgu yapmakta (John-
son ve O›Neill 1984; O›Neill ve Lambert 1987; 
Wright, 1985); okul öncesi öğretmenlerinin dra-
matik oyunları şekillendirme ve yönetme yeterli-
liği kazanmak, öğrenme ve drama arasındaki çok 
yönlü ilişkileri kurabilmek için drama konusunda 
eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmektedirler 
(O’Toole, 2011). Adıgüzel’e (2000) göre drama li-
deri, drama çalışmalarında katılımcılara rehberlik 
eden, drama sürecinin temelini oluşturan kişidir. 
Okvuran (2003) drama öğretmeninin yeterlikleri 
üzerine yaptığı çalışmada, drama liderinin birçok 
beceriye sahip olması ve bu becerilerin kazanıla-
bilmesi için de, drama bilinci ve bilgisinin gerekli 
olduğunu belirtmektedir. Yaratıcı dramanın etkili 
bir şekilde öğrenme-öğretme sürecinde kullanıl-
ması için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 
yöntem hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları-

nın yanı sıra yöntemi uygulayabileceklerine dair 
yeterliklerinin de yüksek olması gerekmektedir 
(Can ve Cantürk-Günhan, 2009). Öz yeterlik, bi-
reyin belli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli 
eylemleri düzenleme ve yürütme gücüne ilişkin 
algısı ile ilgilidir. Bu algı, bireylerin nasıl hissettik-
lerini, düşündüklerini, kendilerini motive ettikle-
rini ve davrandıklarını belirlemektedir (Bandura, 
1986, 1994). Bir öğretmenin de kendi öğretimsel 
yeterliklerine ilişkin algısı, sınıf içi davranışlarını, 
öğretim ve sınıf yönetimi sürecinde aldığı çeşitli 
kararlarını etkileyen en büyük etmenlerden biridir 
(Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy ve Hoy, 1998). 
Olsen ve Sumsion (2000), okul öncesi öğretmenleri 
ile yaptıkları araştırmada öğretmenlerin yeterlik 
algısının dramatik oyun uygulamaları üzerinde et-
kili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bağlamda, öğ-
retmenlerin yeterlik algısının yaratıcı drama süreci 
üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Öğretmen adaylarının drama etkinliklerini plan-
lamaya, uygulamaya ve değerlendirmeye ilişkin 
yeterlikleri, büyük oranda öğretmen yetiştirme 
programı sürecinde teorik ve uygulamalı olarak 
yürütülen Drama dersi aracılığıyla kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. İki saat teori ve iki saat uygulama-
dan oluşan drama dersinin içeriği, drama teriminin 
tanımı ve anlamı, benzer terimlerden farkı, çocuk-
larla drama uygulamalarının tarihçesi, dramanın 
yapısı ve uygulama aşamaları, drama ortamı ve 
öğretmen nitelikleri, dramada özel teknikler, dra-
manın değerlendirilmesi, drama örnekleri ve yeni 
örneklerin geliştirilmesi olarak belirtilmiştir (Yük-
seköğretim Kurulu [YÖK], t.y.). Yapılan çalışmalar, 
drama derslerinin öğretmen adaylarının öğretmen-
lik becerisini geliştirerek mesleki yaşamlarına katkı 
sağladığını, öğrencilerin davranışlarını yönetme 
becerisini geliştirdiğini, yaratıcı dramayı bir yöntem 
olarak kullanabileceklerine ilişkin inançlarını art-
tırdığını (Ceylan ve Ömeroğlu, 2009; Kaf-Hasırcı, 
Bulut ve İflazoğlu-Saban, 2008; Sungurtekin, Onur 
Sezer, Bağçeli Kahraman ve Sadioğlu, 2009), sosyal 
becerilerini (Kara ve Çam, 2007), yaratıcılıklarını 
geliştirdiğini (Aral, Köksal-Akyol ve Çakmak, 2007) 
ve öğretmen adayları için doğrudan gerçek öğren-
me deneyimi sağladığını (Heyward, 2010) ortaya 
koymuştur. Dramayla ilgili olarak gerek öğretmen 
adayları gerekse öğrenciler üzerinde yapılan araştır-
malarda çoğunlukla dramanın etkililiğinin tespitine 
odaklanıldığı görülmektedir. Can-Yaşar ve Aral’ın 
(2011) çalışması da, ülkemizde okul öncesinde dra-
ma alanında yapılan lisansüstü tezlerin, dramanın 
çocuklar üzerindeki etkisi ve drama uygulamaları 
konusunda öğretmen görüşleri üzerine odaklandı-
ğını ortaya koymuştur. Bununla birlikte son yıllarda 
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öğretmen ve öğretmen adaylarının drama kullanı-
mına ilişkin nitelik ve yeterliklerini belirlemeye yö-
nelik çalışmalar da önem kazanmıştır. Aydın (2004) 
araştırmasında okul öncesi öğretmenlerinin drama 
etkinlikleri ve öğrenme durumları, drama etkinlik-
lerinde çocuk oyunları, drama etkinliklerinde mü-
zik ve dans eğitimi ile farklı eğitim ortamlarından 
yararlanma ve drama etkinliklerini değerlendirme 
konularında yeterli olduklarını tespit etmiştir. Gü-
rol (2002) ise okul öncesi öğretmenlerin dramanın 
niteliklerini bilip uyguladıklarını ve gerekli gördük-
lerini ancak büyük çoğunluğunun uygulamaların 
yetersiz olması ile ilgili sorun yaşadıklarını tespit 
etmiştir. Çalışma, ayrıca, drama dersini alan öğret-
menlerin dramaya ilişkin nitelikleri bilme ve uygu-
lama yönünde kendilerini daha yeterli gördükleri-
ni ortaya koymuştur. Benzer şekilde Dalbudak ve 
Köksal-Akyol (2008), drama eğitimi alan anaokulu 
öğretmenlerinin drama eğitimi almayanlara göre 
drama etkinliğini planlarken ve uygularken dikkat 
edilen ve çocuklarda kazandırılması amaçlanan un-
surlara yönelik daha yeterli bilgiye sahip olduklarını 
tespit etmişlerdir. 

Öğretmenlerin eğitimde drama kullanımına ilişkin 
kendilerini yeterli algıladıkları araştırma bulgula-
rının yanı sıra yetersiz algıladıkları araştırma bul-
guları da dikkat çekmektedir. Tuğrul, Üstün, Erkan, 
Durmuşoğlu ve Boz (2007), okul öncesi öğretmen 
adaylarının dramatik oyunlara ilişkin olarak %7’si-
nin yetersiz ve %38’inin kendisini kısmen yeterli 
olarak gördüklerini belirlemişlerdir. Ömeroğlu, Er-
soy ve Turla (2004), okul öncesi öğretmenlerin ya-
ratıcı etkinlikler ve drama çalışmaları konularında 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını saptamışlardır. 
Yıldırım ve Gürol (2010), sınıf öğretmenlerinin eği-
timde drama kullanımında yeterli düzeyde olmadı-
ğını tespit etmişlerdir. Ülkemizde yapılan çalışma-
lara paralel olarak yurt dışında da öğretmenlerin 
dramaya ilişkin mesleki deneyimlerinin yetersiz 
olduğunu bu nedenle okullarda drama uzmanlarına 
ihtiyaç duyulduğunu ve drama uzmanları ile öğret-
menlerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan 
araştırma sonuçları bulunmaktadır (Flynn, 1997; 
Kaaland-Wells, 1994; Sextou, 2002; Wee 2009).

Eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik al-
gısına ilişkin çalışmaların daha çok öğretmenler 
üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Buna 
karşın lisans öğreniminde drama eğitimi alan öğ-
retmenlerin kendilerini drama kullanımında daha 
yeterli algılamaları (Dalbudak ve Köksal-Akyol, 
2008; Gürol 2002), öğretmenlerin yaratıcı dramaya 
ilişkin aldıkları eğitimlerle yaratıcı dramayı etkin 
bir şekilde kullanmaları arasında olumlu ilişkilerin 

bulunması (Kaaland-Wells, 1994), hizmet öncesi 
okul öncesi öğretmen eğitimi sürecinde drama-
ya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması ve 
öğretmen adaylarının yeterliklerinin arttırılması 
gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda daha çok eğitimde drama 
kullanımına ilişkin yeterliliklerin tespitine odak-
lanıldığı ancak yeterliklerin arttırılmasına yönelik 
araştırmaların bulunmadığı görülmektedir. Bu ne-
denle, öğretmen adaylarının eğitimde drama kul-
lanımına ilişkin yeterliklerini arttırmaya yönelik 
çalışmaların dramanın okullarda uygulanabilirliği-
nin artması anlamında önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ormancı ve Ören’in (2010) yap-
tıkları çalışmada, dramanın okullarda uygulanabi-
lirliğinin artması için üniversitede görülen drama 
derslerinde daha fazla uygulamaya yer verilmesi 
ve öğretmen adaylarının drama uygulamalarının 
arttırılması gerektiği tespit edilmiştir. Benzer şekil-
de Wee (2009), hizmet öncesi öğretmen yetiştirme 
sürecinde drama uygulamalarının sınırlı olduğu ve 
doğrudan sınıf deneyimlerinden yoksun olduğu 
üzerinde durmuştur. Ayrıca, öğretmen yetiştirme 
programlarında, öğretmen adaylarının uygulama-
ları hakkında yansıtıcı değerlendirmeler yapmaları 
ve uygulamalarının öğrencilerin öğrenmeleri üze-
rindeki etkilerini analiz etmeleri, programın etkili-
liği açısından önemlidir (Yaşar, 2006).

Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini art-
tırmada en önemli yollardan biri eğitim kurumla-
rında gerçekleştirilen uygulamalardır. Hizmet ön-
cesi öğretmen eğitiminde okullarda uygulama et-
kinlikleri, öğretmen adaylarının lisans öğrenimin-
de öğrendiği bilgi ve becerilerin bizzat okul ve sınıf 
ortamında uygulamaya konulması ve denenmesi 
açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. (YÖK, 
2007). Ng, Nicholas ve Williams (2010), okul de-
neyimlerinin öğretmen adaylarının iyi öğretmen 
olmaya ilişkin inançları ve kendilerini öğretmen 
olarak nasıl gördüklerine ilişkin bakış açıları üze-
rinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nokta-
dan hareketle bu çalışmada okul uygulamalarının 
okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde drama 
kullanımına ilişkin yeterlik algıları üzerindeki etki-
sinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda şu sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının drama etkinliklerini plan-
lama, uygulama, değerlendirme ve genel yeterlik 
algıları deney ve kontrol grubu arasında farklılık 
göstermekte midir?

2. Öğretmen adaylarının okul uygulamalarının eği-
timde drama kullanımı ile ilgili yeterlilikleri üze-
rindeki etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
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Yöntem

Araştırma Deseni

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı 
deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel desen-
de kendiliğinden oluşan deney grupları nedeniyle 
karşılaştırmalar yapılır. Doğal olarak oluşan deney 
grupları, araştırma amaçları doğrultusunda kurgu-
lanmamış olsalar bile az çok tanımlıdırlar (Punch, 
2005). Araştırmada deney ve kontrol grubu ile 
yapılan derslerde dersin amacına uygun olarak 
eğitimde dramanın kuramsal temelleri hakkında 
bilgi verilmiş ve drama çalışmalarını uygulama-
geliştirme becerisi kazandırmaya yönelik sınıf içi 
etkinlikler yapılmıştır. Deney grubu ile yapılan 
derste bu çalışmalara ek olarak öğretmen adayları-
nın geliştirdiği etkinliklerden seçilen bazıları okul 
öncesi eğitim kurumlarında uygulanmış ve değer-
lendirilmiştir. Kontrol grubu ile yapılan derste ise 
öğretmen adaylarının uygulamaları sınıf içi etkin-
liklerle sınırlandırılmıştır. Her iki grubun drama 
etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme 
ve genel yeterlik algıları karşılaştırılmıştır. 

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğret-
menliği Anabilim Dalı’nın 2. sınıfına devam eden, 
Drama dersini alan 52 öğrenci oluşturmuştur. Okul 
Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda drama 
dersini alan bir şubedeki öğrenciler deney grubu, 
diğer şubedeki öğrenciler ise kontrol grubu olarak 
tesadüfi yolla belirlenmiştir. Bu öğrencilerden 26’sı 
deney grubunu 26’sı kontrol grubunu oluşturmuş-
tur. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin 
23’ünü kız öğrenciler, 3’ünü erkek öğrenciler oluş-
turmuştur. Deney ve kontrol grubunu oluşturan 
öğrenciler drama geçmişleri bakımından da benzer 
özellikler göstermektedir. Her iki grupta yer alan 
öğretmen adayları drama ile ilgili seminer, eğitim 
ya da etkinliğe katılmamıştır.

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi

Araştırmada öğretmen adaylarının drama etkin-
liklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve 
genel yeterliliklerine ilişkin algıları, araştırmacı 
tarafından geliştirilen “Eğitimde Drama Kulla-
nımına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığıyla 
ölçülmüştür. 44 maddeden oluşan ölçme aracı 
planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üze-
re üç alt ölçekten oluşmaktadır. Planlama ölçeği 9 
sorudan, uygulama ölçeği 20 sorudan, değerlendir-
me ölçeği ise 15 sorudan oluşmaktadır. Belirlenen 

44 maddeye öğretmen adaylarının verecekleri ce-
vaplar “1=yetersiz, 2= kısmen yeterli ve 3= yeter-
li” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek maddeleri, 
drama literatürü içerisinde yer alan drama lideri 
olarak öğretmende bulunması gereken nitelikler, 
öğretmenin drama uygulamalarında dikkat etme-
si gereken noktalar konularından yararlanılarak 
(Adıgüzel, 2000; 2010; Can ve Cantürk-Günhan, 
2009; Okvuran, 2003; Önder 1999) araştırmacı 
tarafından oluşturulmuştur. Ölçme aracı, kapsam 
geçerliliği için drama konusunda çalışan üç uzman 
tarafından incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapıl-
dıktan sonra drama dersini almış üçüncü ve dör-
düncü sınıfa devam eden 353 okul öncesi ve sınıf 
öğretmeni adayına uygulanmıştır. 

Ölçme aracının yapı geçerliğini test etmek amacıy-
la LISREL 8.51 programı kullanılarak doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör ana-
lizinde elde edilen model Şekil 1’de sunulmuştur . 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde modelin 
uyum indeksleri incelenmiş ve ki-kare değerinin 
(x2 =3498,73; sd=900; p<.00) manidar olduğu tes-
pit edilmiştir. Kabul edilebilir bir model için, elde 
edilen ki-kare değerinin serbestlik derecesine bölü-
münün beş ve daha altında bir değere sahip olması 
ve manidar çıkmaması gerektiği belirtilmektedir 
(Şimşek, 2007). Bu çalışmada ise x2/sd değerinin 
(3498,73/900=3,8) beşin altında olması modelin 
kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. An-
cak ki-kare değerinin anlamlı çıkması, örneklem 
büyüklüğünün etkisi olduğunu göstermektedir 
(Brown ve Cudeck, 1993). Diğer uyum indeksleri-
ne bakıldığında normlaştırılmış uyum indeksinin 
(NFI) 0,48; karşılaştırmalı uyum indeksinin (CFI) 
0,53 olduğu gözlenmiştir. Bu uyum indeksleri bek-
lenen değerin altında olmakla (Schermelleh-Engel, 
Moosbrugger ve Müller, 2003) birlikte modelin 
uyumu hakkında önemli göstergelerden birininin 
RMSEA uyum indeksi olduğu belirtilmektedir 
(Thompson, 2000). Araştırmada ortalama hata 
karekökü (RMSEA) ,091 olarak hesaplanmıştır. 
0,10’un altındaki değerlerin kabul edilebilir uyu-
ma karşılık geldiği, RMSEA ≥ 0,10 olan modellerin 
ise zayıf model veri uyumu nedeniyle reddedildiği 
belirtilmektedir (Brown ve Cudeck, 1993; Hayduk, 
1987). Bu çalışmada elde edilen veriler modelin 
kısmen uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Şekil 1 incelendiğinde planlama ölçeğindeki mad-
delere ilişkin faktör yüklerinin ,41 ile ,61 arasında; 
uygulama alt ölçeğindeki maddelere ilişkin faktör 
yüklerinin ,37 ile ,62 arasında; değerlendirme alt 
ölçeğindeki faktör yüklerinin ,28 ile ,73 arasında 
değerler aldığı görülmektedir. 
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Ölçme aracının güvenirliğini tespit etmek için 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplan-
mıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 
ölçme aracının bütünü için ,91; planlama öl-
çeği için ,70; uygulama ölçeği için ,83 ve de-
ğerlendirme ölçeği için ,82 olduğu tespit edil-
miştir. Tavşancıl (2002) testin homojenliğinin 
göstergesi olarak iç tutarlılık katsayısının en 
az ,70 olması gerektiğini belirtmiştir. Her bir 
faktöre ilişkin iç tutarlık katsayısının yüksek 
olması ve p<0,01 düzeyinde anlamlı olması öl-
çekte bulunan maddelerin birbirleriyle tutarlı 
olduğunu ve aynı özelliği yoklayan maddeler-

den oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca test mad-
delerinin güvenirliğini sınamak için her bir 
madde ile ölçek toplam puanı arasındaki ilişki 
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ile 
incelenmiş, ölçek maddelerinin madde-top-
lam korelasyonlarının ,29 ile ,58 arasında de-
ğiştiği gözlenmiştir. Madde toplam korelasyo-
nu analizinde, her bir madde için hesaplanan 
korelasyon katsayısının ,20’den büyük olması 
ve p<,01 düzeyinde anlamlı olması (Tavşancıl) 
ölçme aracında yer alan maddelerin güvenilir 
olduğunu göstermiştir. 
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Verilerin Toplanması 

Araştırmada ilk olarak “Eğitimde Drama Kullanı-
mına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” geliştirilmiş, 
uygulama öncesi ve sonrasında deney ve kontrol 
grubunu oluşturan öğrencilere uygulanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulguları öğretmen 
adaylarının ifadeleriyle desteklemek amacıyla ölç-
me aracının sonunda araştırmanın amacına uygun 
olarak  deney grubundaki öğretmen adaylarına 
“Okul uygulamalarının eğitimde drama kullanımı 
ile ilgili yeterliğiniz üzerindeki etkileri nelerdir?” 
açık uçlu sorusu sorulmuştur. 

Eğitim Programının Uygulanması: Deney ve 
kontrol grubu ile ilk sekiz hafta (iki saat teorik, iki 
saat uyulama) boyunca yapılan dersin teorik bö-
lümünde yaratıcı drama ile ilgili temel kavramlar, 
yaratıcı dramanın bileşenleri, aşamaları, teknikler, 
yaratıcı dramanın planlanması, öğretmenin rolleri 
ve drama uygulamalarında dikkat edilmesi gereken 
faktörler hakkında bilgiler verilmiştir. Bu süreçte 
anlatım, soru cevap, tartışma, uygulamalı çalışma 
yöntemleri kullanılmıştır. Dersin uygulama kıs-
mında ise tanışma, hareket ve iletişim çalışmaları, 
uyum, güven, konsantrasyon, duyu çalışmaları ile 
canlandırma çalışmaları öğretim elemanı liderli-
ğinde gerçekleştirilmiştir. Canlandırma çalışmala-
rında sırasıyla pandomim, rol oynama, dramati-
zasyon ve doğaçlama tekniklerine yer verilmiştir. 
Sekizinci haftanın sonunda deney ve kontrol gru-
bundaki öğrencilere “Eğitimde Drama Kullanı-
mına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” ön test olarak 
uygulanmıştır. 

Ders döneminin kalan altı haftası boyunca ise de-
ney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarından 
her biri okul öncesi programındaki kazanımlara 
yönelik drama etkinliklerini planlamışlar ve sınıf 
ortamında uygulamışlardır. Öğretmen adaylarına 
iletişim becerileri, duygu eğitimi, öz-bakım be-
cerileri, kavram eğitimi, çevre eğitimi ve değerler 
eğitimi gibi konular verilmiş, bu konular doğrul-
tusunda öğretmen adaylarından bireysel olarak bir 
drama etkinliği planlamaları ve uygulamaları is-
tenmiştir. Öğretmen adayları planlamayı yaparken 
okul öncesi eğitim programında yer alan amaç-ka-
zanımları temel almışlardır. Planlar, dramanın te-
mel aşamaları olan ısınma, canlandırma ve değer-
lendirme süreçlerini içermiştir. Her hafta bir konu 
ele alınmış, uygulamaya geçmeden önce, ele alınan 
konuların öğretiminde dramanın yeri sınıfça tartı-
şılmıştır. Öğretmen adaylarının planlayıp uygula-
dıkları etkinlikler, okul öncesi eğitim programında 
belirtilen kazanımlara uygunluk, dramanın aşa-
malarına uygunluk, tutarlılık, öğretmenin liderlik 

rolünü gerçekleştirme düzeyi açısından değerlen-
dirilmiştir. Değerlendirmeler, öz-değerlendirme, 
grubun değerlendirmesi ve öğretim elemanın de-
ğerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Deney grubu ile yapılan derste bu uygulamalara 
ek olarak, belirtilen ölçütler ve beş-altı yaş çocuk-
larının gelişim özellikleri açısından grupla birlikte 
değerlendirilerek, “meyveleri tadalım”, “duygula-
rımızın ifadesi”, “kendimiz yiyelim”, “mevsimler”, 
“dünyamızı kurtaralım”, “yardımseverlik” adlı et-
kinlikler okullarda uygulanmak üzere seçilmiştir. 
Etkinliklerin ısınma çalışmalarında hareket, taklit 
ve iletişim çalışmaları; canlandırma kısmında ise 
sırasıyla pandomim, rol oynama, dramatizasyon, 
doğaçlama teknikleri yer almıştır. Uygulama ön-
cesinde öğretmen adayları, uygulama yapacakları 
okulu belirlemişler, uygulama yapacakları öğren-
cilerin drama geçmişleri ve etkinliğin seviyelerine 
uygunluğu hakkında sınıf öğretmenlerinden bilgi 
almışlar, etkinlikleri sınıf öğretmeni ile gözden 
geçirerek düzenlemişlerdir. Etkinlikler, öğretmen 
adayları tarafından her hafta bir etkinlik olacak 
şekilde altı hafta boyunca bireysel olarak uygulan-
mıştır. Öğretmen adaylarının uyguladıkları etkin-
liklere ilişkin planlar, okul öncesi eğitim kurumla-
rında çalışan öğretmenler tarafından imzalanarak 
onaylanmıştır. Uygulama sonrasında öğretmen 
adaylarının uyguladıkları her bir etkinliğe ilişkin 
gözlemlerini raporlaştırmaları istenmiştir. Rapo-
run başında öğretmen adaylarından etkinliğin 
öğrenci seviyesine uygunluğu hakkında öğretme-
nin görüşü, çoçukların drama geçmişleri ve varsa 
etkinlikte yaptıkları düzenlemeleri belirtmeleri 
istenmiştir. Öğretmen adayları hazırladıkları rapo-
run gözlem kısmında ise yaptıkları etkinlikleri öğ-
renci ve öğretmen açısından değerlendirmişlerdir. 
Öğrenciler açısından değerlendirirken etkinliğin 
öğrenci seviyesine uygunluğu, kazanımların ger-
çekleşme düzeyi, öğrenci katılımı, öğrencilerin ya-
ratıcılık kullanım düzeyleri ve karşılaştıkları prob-
lemler, problemlerle baş etme yolları kriterlerini 
temel almışlardır. Öğretmen açısından değerlen-
dirirken ise liderlik rollerini gerçekleştirme düzey-
leri ve zorlandıkları noktalar ile ilgili gözlemlerini 
raporlaştırmışlardır. Uygulamalar sonunda tüm 
öğretmen adaylarına “Eğitimde Drama Kullanı-
mına İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” son test olarak 
uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada elde edilen veriler SPSS 11.0 paket 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler 
analiz edilmeden önce verilerin dağılımı Kolmo-
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gorov-Smirnov Z Testi ile incelemiş, sonuçlar ölme 
aracının her bir alt boyutunda verilerin normal da-
ğılıma uygun olduğunu (Zplanlama= ,997 p=,997; 
Zuygulama= 1,006 p=,264; Zdeğerlendirme= 1,017 
p=,252; Ztoplam= ,907 p=,383) ortaya koymuştur. 
Bu nedenle deney ve kontrol gruplarının planlama, 
uygulama, değerlendirme ve genel yeterlikleri açı-
sından karşılaştırılmasında parametrik testler olan 
“bağımsız gruplar arasında t-testi”, aynı grup içe-
risindeki ikili karşılaştırmalarda ise “ilişkili grup 
t- testi” uygulanmıştır. 

Deney grubuna yöneltilen “Okul uygulamalarının 
eğitimde drama kullanımı ile ilgili yeterliğiniz üze-
rindeki etkileri nelerdir?” sorusunu analiz etmek 
için ise içerik analizi kullanılmıştır. Bu sorunun so-
rulmasındaki amaç araştırmanın diğer problemle-
rinden elde edilen verilerin analizinden elde edilen 
sonuçları kontrol etmektir. Bu araştırmada da öğ-
retmen adaylarının verdikleri cevaplar kodlanarak 
temalar altında toplanmış, katılımcıların ifadele-
rinden aynen alıntılara yer verilmiştir. Katılımcılar 
“Ö1, Ö2, …” şeklinde belirtilmiş, aynen alıntılarda 
da bu kodlamaya yer verilmiştir. Öğretmen adayla-
rının açık uçlu soruya verdikleri cevaplar iki araş-
tırmacı tarafından incelenmiştir.

Bulgular

Araştırmanın birinci alt probleminde öğretmen 
adaylarının drama etkinliklerini planlama, uy-
gulama, değerlendirme ve genel yeterliklerinin 
deney ve kontrol grubu arasında farklılık gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. Bu alt probleme yanıt 
aramak için öncelikli olarak deney ve kontrol gru-
bunun drama etkinliklerini planlama, uygulama, 
değerlendirme ve genel yeterlik ön test puanları 
“bağımsız grup t-testi” analizi ile karşılaştırılmış ve 
sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.  
Deney ve Kontrol Grubunun Drama Etkinliklerini Planlama, 
Uygulama, Değerlendirme ve Genel Yeterliklerinin Ön Test 
Puanlarına Göre t-testi Sonuçları

Grup x Ss Sd t

Planlama Deney 21,4231 2,43595
50 -,632

Kontrol 21,8846 2,81889
Uygulama Deney 45,9615 4,66888

50 ,594
Kontrol 45,0000 6,80000

Değerlendirme Deney 35,0000 3,28634
50 ,249

Kontrol 34,7692 3,39774
Genel Deney 102,3846 8,03531

50 -,028
Kontrol 102,4615 11,63866

 Ndeney= 26; Nkontrol= 26

Tablo 1’e göre deney ve kontrol grubunun ön test 
sonuçları arasında istatistiksel anlamda bir fark 
olmadığı görülmektedir (p>,05). Bu bulguya göre 
deney öncesinde deney ve kontrol gruplarının 
drama etkinliklerini planlama (t=-,632; p=,53), 
uygulama(t=,594; p=,55), değerlendirme (t=,249; 
p=,80) ve genel yeterlik (t=-,028; p=,97) algılarının 
eşit olduğu söylenebilir. Deney ve kontrol grubu-
nun drama etkinliklerini planlama, uygulama, 
değerlendirme ve genel yeterlik son test puan orta-
lamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 
tespit etmek için “bağımsız grup t-testi analizi” ya-
pılmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2.  
Deney ve Kontrol Grubunun Drama Etkinliklerini Planlama, 
Uygulama, Değerlendirme ve Genel Yeterliliklerinin Son Test 
Puanlarına Göre t-testi Sonuçları

Grup x ss Sd t

Planlama Deney 25,7308 1,34336
50 5,512**

Kontrol 23,2308 1,88271

Uygulama Deney 52,3077 4,06713
50 3,076**

Kontrol 48,0769 5,71260

Değerlendirme Deney 39,0385 2,89110
50 3,000**

Kontrol 36,0385 4,19982

Genel Deney 117,0769 6,47409
50 4,230**

Kontrol 107,3462 9,78138
** p<,01;  Ndeney= 26; Nkontrol= 26

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının dra-
ma etkinliklerini planlama (t=5,512; p=,000), uy-
gulama (t=3,076; p=,003), değerlendirme (t=3,000; 
p=,004) ve genel yeterliklerinin (t=4,230; p=,000) 
deney ve kontrol grupları arasında deney grubu-
nun lehine p<,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar 
gösterdiği görülmektedir. Deney ve kontrol grupla-
rında yapılan uygulamaların gruplar içinde anlam-
lı bir fark oluşturup oluşturmadığı test etmek ama-
cıyla “ilişkili grup t-testi analizi” yapılmış sonuçlar 
Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3 incelendiğinde deney grubunun ön-test 
ve son test planlama (t=-10,130; p=,000), uygula-
ma (t=-7,953; p=,000), değerlendirme (t=-6,374; 
p=,000) ve genel yeterlik puanları puanları (t= 
-11,106; p= ,000) arasında p<,01düzeyinde anlamlı 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Benzer şekilde 
kontrol grubunun da planlama (t=-3,620; p=,001), 
uygulama (t=-4,194; p=,000) ve genel yeterlilik  
(t=-4,582; p=,000) ön-test ve son-test puanlarının 
p<,01 düzeyinde, değerlendirme yeterlik puanının 
(t=-2,119; p=,044) ise p<,05 düzeyinde son test le-
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hine anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiş-
tir. Bu durum, deney ve kontrol grubunda yapılan 
uygulamaların her iki grubun planlama, uygulama, 
değerlendirme ve genel yeterliklerini arttırma-
da etkili olduğunu göstermiştir. Ancak ön-test ve 
son-test aritmetik ortalamaları arasındaki fark in-
celendiğinde bu artışın deney grubunda daha fazla 
olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci alt probleminde öğretmen 
adaylarının okul uygulamalarının eğitimde drama 
kullanımı ile ilgili yeterlikleri üzerindeki etkilerine 
ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Öğretmen aday-
larının “Okul uygulamalarının eğitimde drama 
kullanımı ile ilgili yeterliğiniz üzerindeki etkileri 
nelerdir?” sorusuna verdikleri cevapların büyük 
çoğunluğu; öz-güven, teoriyi uygulama, eksiklikle-
re ilişkin farkındalık, sınıf yönetimi ve öğrencileri 
tanıma temaları altında toplanmıştır. Öğretmen 
adaylarının “öz-güven” teması altında yer alan ifa-
deleri şu şekildedir:

“Uygulamalar esnasında daha önce hiçbir dene-
yime sahip olmamam nedeniyle heyecan yaşadım 
ama çocuklarla kurduğum olumlu iletişim saye-
sinde öz-güvenimin de yerine gelmesiyle yaşadı-
ğım sıkıntının üstesinden geldim…” (Ö5).

“Sınıfa hakim olduğumu, sesimi iyi kullandığımı, 
kendim de sürecin içinde yer aldığımda uygu-
lamaların daha keyifli olduğunu gözlemlemek 
bana güven kazandırdı…” (Ö10).

“Etkinliğe aktif olarak katılmayan bir öğrenciye 
onun da fikrini sorup etkinliğe ilgisini arttırmam 
benim de kendimi öğretmen olarak iyi hisetmemi 
sağladı…” (Ö19).

“Heyecanımın git gide azalması, çocuklarla ileti-
şimimin kuvvetli olması, etkinliklerde sorun ya-
şamamam hatta beklediğimden daha yaratıcı bir 
ortam oluşması öğretmen olarak sınıfta kendimi 
yeterli hissetmemi sağladı…” (Ö25). 

Yukarıda yer alan ifadeler, okullarda gerçekleştir-
dikleri uygulamalar yoluyla öğretmen adaylarının 
kendi yeterliklerini fark ettiklerini ve bu durumun 
da onlara drama etkinliklerini uygulama konusun-
da öz-güven kazandırdığını göstermektedir. Öğret-

men adaylarının “teoriyi uygulama” teması altında 
yer alan ifadeleri şe şekildedir:

“Drama etkinliklerini gerçek ortamda yönettiğim 
ve uygulamanın içinde yer aldığım için yeterliği-
mi arttırdığını düşünüyorum. Sürece doğrudan 
dahil olduğum için daha başarılı olduğumu 
söyleyebilirim…”(Ö8)

“Okuldaki yapmacık eğitim ortamı ile gerçek 
arasında oldukça farklılık olduğunu düşünüyo-
rum. Okulda kendimizi öğretmen yerine koyup 
uygulama yaparken, öğrenciler yerine de arka-
daşlarımız geçiyordu. Yetişkin bir insan okul 
öncesi çağıdaki bir çocuğun yerine kendisini ne 
kadar koyabilir? İşte zaten bu noktada teorik bil-
gi ile gerçek uygulamalar arasındaki fark kendini 
gösteriyor. Bu drama etkinlikleriyle uygulama sı-
rasında okulda sahip olduğum teorik bilgilerimi 
uygulama olanağı buldum…” (Ö9).

 “Drama uygulamalarını okullarda gerçekleştir-
memiz yeterliliğimi arttırdı. Uygulamalar saye-
sinde dramanın çocuklar üzerindeki etkisini ve 
teoriyi ne kadar uygulayabildiğimi görebildim…” 
(Ö25)

“Derste önce teoriyi görüp, sonra arkadaşlarımız-
la uygulama yapmamız, sonrasında da okullar-
da çalışmamız öğrendiklerimin kalıcı olmasını 
sağladı. Okullarda yaptığım uygulama sayesinde 
öğrendiklerimi hayata geçirebildiğim için öğret-
menlik deneyimi kazandım…” (Ö26).

Öğretmen adaylarının ifadeleri okullarda gerçek-
leştirilen uygulamaların öğretmen adaylarının 
yeterlilikleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu-
nu göstermektedir. Öğretmen adayları bu olumlu 
etkiyi, teoride öğrenilenlerin hayata geçirilmesi ve 
bu yolla kalıcılığın sağlanması ile açıklamışlardır. 

Öğretmen adaylarının okul uygulamasının etkisi-
ne ilişki verdikleri cevaplarda üzerinde durdukları 
önemli noktalardan biri de “eksiklikler hakkında 
farkındalık”tır. Öğretmen adaylarının bu konudaki 
görüşleri şu şekildedir: 

“İlk drama etkinliğinde zorlandığımı fark ettim. 
Çocuklar verdiğim yönergelere uygun hareket 
edebiliyorlardı ama eksik olan bir şeyler vardı. 
Bu eksikliğin nedeni benim yönergelerimin ço-

Tablo 3.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test-Son Test Puanları Arasındaki Farklara Yönelik İlişkili Grup t-testi Sonuçları

Deney Grubu Kontrol Grubu
(ön-son) Ss Sd t (ön-son) ss sd t

Planlama -4,3077 2,16830 25 -10,130** -1,3462 1,89615 25 -3,620**
Uygulama -6,3462 4,06883 25 -7,953** -3,0769 3,74083 25 -4,194**
Değerlendirme -4,0385 3,23086 25 -6,374** -1,2692 3,05362 25 -2,119*
Genel -14,6923 6,74548 25 -11,106** -4,8846 5,43564 25 -4,582**

** p<,01; * p<,05; Ndeney= 26; Nkontrol= 26
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cukların anlayacağı düzeyde açık olmamasıydı. 
Sonraki uygulamalarda daha çok hazırlık yap-
tım. İlk drama uygulamama göre belirgin bir fark 
gördüm…” (Ö1).

 “Uygulamada kendi eksikliklerimi ve yeterlilik-
lerimi gördüm. İyi bir drama öğretmeninin hangi 
özelliklere sahip olması gerektiğini anladım…” 
(Ö15).

“ Dramayı okullarda uygulamadan önce, uy-
gulamanın kolay olduğunu düşünüyordum. 
Ancak çocuklarla uygulama yapmak ve onları 
toparlamak hiç de kolay değil. Uygulamalardan 
sonra hatalarımı görüp, onları düzeltme yoluna 
gittim...”(Ö11).

“Sınıfta arkadaşlarımızla uygulama yaparken 
zorlanmıyordum. Ancak okul öncesi dönem ço-
cuklarıyla çalışırken çocukları toparlamakta 
zorlandım. Bu da sesimi iyi kullanamamamdan 
kaynaklandı…” (Ö10).

“Yaratıcılıkta yetersiz olduğumu ve planın dışına 
çıkamadığımı ve çocukların durumundan çabuk 
etkilendiğimi gördüm. Yaratıcılık konusunda 
kendimi geliştirmem, alanımla ilgili eksiklerimi 
gidermek için daha fazla araştırma yapmam ge-
rektiğini anladım…”(Ö7).

Öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde 
uygulamalar yoluyla kendi eksikliklerini fark et-
tikleri ve düzeltmek için çaba harcamaları gerektiği 
düşüncesine sahip oldukları görülmektedir. Okul-
lardaki drama uygulamalarının öğretmen adayları 
üzerindeki en önemli etkilerinden biri “sınıf yöne-
timi” ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının bu konu-
daki görüşleri şu şekildedir: 

“İlk uygulamada drama sürecini iyi yöneteme-
diğimi düşündüm. Ancak deneyim kazandıkça 
sonraki uygulamalarda kedimdeki gelişimi fark 
ettim. Sonraki etkinliklerde sınıfı yönetmedeki 
yeterliliğim arttı. Öğrenciler drama oyununda 
dikkatleri biraz dağılsa bile hemen onları topar-
layabildim ve sorduğum sorularla dikkatlerini 
üzerime çekebildim…”(Ö3).

“Okullarda yaptığım uygulamalar, drama et-
kinliğini yönetme açısından çok yarar sağlıyor. 
Bir problemle karşılaştığım zaman ne yapmam 
gerektiğini uygulamanın içinde yer alarak 
öğreniyorum...”(Ö12)

“Drama etkinliğinde etkinliğin içinde ben de rol 
aldığımda, grubun dikkatini daha uzun süre 
toplayabildiğimi anladım. Dışarıdan yönerge 
vererek uygulattığım çalışmalarda çocuklar bir 
süre sonra kendi aralarında konuşmaya başladı, 
sıkılanlar oldu. Benim de rol aldığım dramalar 
daha zevkli geçti…” (Ö 6). 

“Dramayı uygularken ses tonunun ne kadar 
önemli olduğunu fark ettim. Ses tonumu iyi 
kullandığımda çocukların dikkatini etkinliğe 
toplayabildim…”(Ö19).

“Çocuklarla konuşurken göz teması ve empati 
kurmanın önemini kavradım. Çünkü bir çocuk 
dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiğinde kendini 
daha rahat ifade ediyor. Bu nedenle çocukların 
görüşlerine önem verdim…” (Ö25).

Öğretmen adaylarının ifadeleri, okullarda gerçek-
leştirilen uygulamaların sınıf yönetimi üzerinde 
olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öğ-
retmen adayları uygulama sürecinde sınıf yönetimi 
ile ilgili olarak sorunlarla karşılaştıklarını, sonu-
nun nedenlerini ve çözümlerini düşündüklerini 
belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının okul uygulamasının etkisi-
ne ilişkin olarak üzerinde durdukları önemli nok-
talardan biri de “öğrencileri tanıma”dır. Öğretmen 
adaylarının bu konudaki görüşlerine ilişkin ifade-
leri şu şekildedir:

“Yaptığım etkinliklerde çocukların kendilerini 
ifade edebilmeleri çok güzeldi. Uygulamalar sa-
yesinde çocukların kızgınlıklarını, mutlulukları-
nı, sevinçlerini ve çeşitli duygularının birçoğunu 
görebilme şansım oldu. Böylece çocukları kısa 
süreliğine de olsa daha iyi tanıyabilme imkanım 
oldu…” (Ö3).

“Bu drama uygulamaları, okuldaki ilk deneyi-
mimdi. Neyi nasıl yapacağımı öğrendim. Çocuk-
ların ne gibi durumlarda eğlendiklerini ne gibi 
durumlarda sıkıldıklarını tespit ettim...” (Ö2).

“Uygulamalarım arttıkça sınıfta olup bitenleri, 
hangi çocuğun neler yaptığını, yapamadığımı 
daha iyi gözlemlemeye, çocukların farklılıkları-
nın farkına varmaya başladım…” (Ö4).

“Drama etkinliklerinde çocukların sosyal, suy-
gusal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini dikkate 
almamız gerekir. Planlama yaparken bu özellik-
leri dikkate almaya çalıştım. Ancak uygulama 
sürecinde de farklı durumlar ortaya çıkabiliyor ve 
plan üzerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Girdi-
ğimiz sınıftaki öğrencileri çok iyi tanımamız ge-
rekir. Bu nedenle uyguladığım drama etkinlikleri 
sayesinde öğrencileri daha iyi tanıdım…”(Ö6).

“Çocukların gelişim özellikleri birbirinden farklı 
özelliklere sahip. Kitapta okuduğumuz bilgilerle 
uygulamada karşılaştığımız durum çok fark-
lı olabiliyor. Uygulamalar sayesinden yaparak 
yaşayarak öğrenerek öğrencileri tanıma şansım 
oldu...”(Ö21).

Öğretmen adaylarının ifadeleri, okullarda gerçek-
leştirilen drama uygulamalarının çocukları tanı-
manın ve öğrenci özelliklerini dikkate almanın 
önemine ilişkin farkındalık sağladığını göstermek-
tedir. Öğretmen adayları, drama uygulamaları es-
nasında dikkat edilmesi gereken noktaları uygula-
manın içerisinde yaşayarak öğrenmişlerdir. 
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Sonuç ve Tartışma

Araştırma sonucu, öğretmen adaylarının drama 
etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme 
ve genel yeterliklerinin deney ve kontrol grupları 
arasında deney grubunun lehine anlamlı farklılık-
lar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu sonuç, okul 
uygulamalarının, öğretmen adaylarının eğitimde 
drama kullanımına ilişkin yeterlik algıları üzerinde 
olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Öğrenci çalışmalarının planlanması, etkili öğre-
timin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu süreç; 
öğretim amaçlarının, içeriğin belirlenmesini, konu 
alanlarının nasıl öğretileceğinin ve amaçların na-
sıl değerlendirileceğine ilişkin standartlarının be-
lirlenmesini içermektedir. Öğretmenin planlama 
sürecinde dramanın her bir aşaması için belirlemiş 
olduğu standartlar, uygulama sürecinde etkili bir 
sınıf yönetimi mekanizması sağlar (Toye ve Pren-
diville, 2005). Bir drama öğretmeninin planlama 
sürecinde grupla çalışmaya başlamadan önce gru-
bu iyi tanıması, çocukların farklı gelişim alanlarını 
destekleyen amaç ve kazanımlar belirlemesi, drama 
sürecinde yapılacak etkinlikleri çocukların gelişim 
seviyesine uygun olarak hazırlaması, kazanımlara 
uygun içeriği ve değerlendirme yöntemlerini seç-
mesi, drama sürecinde kullanılacak teknikleri be-
lirlemesi, dramanın aşamalarına uygun tutarlı bir 
süreç oluşturması, çocukların rahat hareket edebi-
lecekleri şekilde mekanı düzenlemesi, kullanacağı 
araç ve gereçleri sınıf ortamına getirmiş olması 
gerektiği belirtilmektedir (Adıgüzel, 2000; 2010; 
Gönen ve Uyar-Dalkılıç, 1998; Kandır, 2004; Kök-
sal-Akyol, 2003; Ömeroğlu ve ark., 2006; Önder, 
1999). Brindley ve Laframboise (2002), okullarda-
ki öğrenci çeşitliliğine ve yaratıcı drama sürecinin 
planlanmasında öğrenciler arasındaki bireysel 
farklılıkların dikkate alınmasının önemine vurgu 
yapmıştır. Bu araştırmada da öğretmen adayları-
nın eğitim kurumlarında yaptıkları uygulamalarla 
planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken nokta-
lar hakkında farkındalık kazandığı, bu nedenle de 
drama etkinliklerini planlamaya ilişkin yeterlikle-
rinin arttığı düşünülmektedir. Öğretmen adayları-
nın açık uçlu sorulara ilişkin verdikleri cevaplarda 
öğrencileri tanımanın öneminin üzerinde durma-
ları, bu görüşü destekler niteliktedir. Bununla bir-
likte Kagan (1990), dramatik oyunların uygulama 
süreciyle birlikte zaman, mekan ve materyaller gibi 
yapısal sınırlılıklar içerdiğini belirtmiştir. Ander-
son (2002), drama öğretmenleri üzerinde yaptığı 
çalışmasında öğretmenlerin sorunlarla yüz yüze 
kalmalarının mesleki gelişimleri üzerinde olum-
lu etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Bu görüşe 

dayalı olarak öğretmen adaylarının uygulamalar 
yoluyla planlamada öngördükleri sürecin işleyişi 
hakkında değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk-
ları ve ortaya çıkabilecek sınırlılıkların farkına 
vardıkları söylenebilir. Dalbudak ve Köksal-Akyol 
(2008), drama eğitimi alan anaokulu öğretmenle-
rinin drama eğitimi almayanlara göre drama et-
kinliğini planlarken dikkat edilen unsurlar, drama 
etkinliğini planlarken ve uygularken çocuklarda 
kazandırılması amaçlananlara yönelik daha yeterli 
bilgiye sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Hizmet 
öncesi öğretmen yetiştirme sürecinde drama eği-
timinde daha fazla uygulamaya yer verilmesiyle 
birlikte öğretmenlerin drama etkiliklerini planla-
maya ilişkin yeterliliklerinin daha da arttırılacağı 
düşünülmektedir.

Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre 
okul uygulamaları, öğretmen adaylarının drama 
etkinliklerini uygulama yeterlik algıları üzerinde 
olumlu etkiye sahiptir. Dramanın uygulama süre-
cinde, öğretmenin drama etkinliğine merak uyan-
dırması, kısa, açık, anlaşılır yönergeler vermesi, 
yönergelere uygun ses tonu kullanması, öğrenci-
leri aktif katılıma ve kendini ifadeye teşvik etmesi, 
drama etkinliğinin bir parçası olması, grup çalış-
malarında heterojen gruplar oluşturması, zamanı 
iyi kullanması, öğrencilerin dağıldığı noktalarda 
toparlayıcı yönergeler vermesi, beden dilini etkin 
kullanması, öğrencileri gözlemleyerek göz tema-
sı içerisinde olması, öğrencilerin kendini ifade 
edemediği noktalarda rehber olması, öğrencilerin 
özelliklerine göre drama sürecinde gerekli düzen-
lemeleri yapması gerekmektedir (Adıgüzel, 2000; 
2010; Can ve Cantürk-Günhan, 2009; Gönen ve 
Uyar-Dalkılıç, 1998; Köksal-Akyol, 2003; Okvuran, 
2003; Ömeroğlu ve ark., 2006; Önder, 1999). Bu 
süreçte lider olarak öğretmenin katılımcıların rol 
alma konsundaki bireysel isteklerine karşı duyarlı 
olması, öğrenciler için güvene dayalı bir öğrenme 
ortamı oluşması açısından önemlidir (Heyward, 
2010). McCaslin (2006) drama lideri olarak bir 
öğretmenin uygulama sürecinde çocukların fikir-
lerine saygılı ve sempatik olması gerektiği üzerinde 
durmuştur. O’Neill’e (1994) göre öğretmen, dra-
manın uygulama sürecinde doğrudan rehber gö-
revindedir. Öğrencilerin yaratıcılığını teşvik etmek 
için açık uçlu sorular sorarak verdikleri cevaplar 
doğrultusunda süreci şekillendirir. Ancak yapılan 
bir çok araştırmada öğretmenlerin drama etkin-
liklerini uygulamada yeterli düzeyde olmadığı so-
nucu elde edilmiştir (Flynn, 1997; Kaaland-Wells, 
1994; Ömeroğlu ve ark., 2004; Sextou, 2002; Wee 
2009; Yıldırım ve Gürol, 2010). Öğretmen adayla-
rının drama etkinliklerini uygulama yeterliliğinin 
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artmasının büyük ölçüde gerçek yaşam uygula-
malarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Toye ve 
Prendiville (2005) dramanın başarılı bir şekilde 
öğrenilmesi için öncelikli olarak öğretmenlerin 
drama sürecinin aktif katılımcıları olmaları son-
raki aşamada öğretim hedeflerini, stratejilerini, 
materyallerini belirleyerek gerçek öğrenme ve öğ-
retme durumları içerisinde yer almaları gerektiğini 
belirtmiştir. Benzer şekilde Önder (1999), dramayı 
uygulayacak öğretmenin eğitilmesinde izlenmesi 
gereken aşamaları, kuramsal bilgilerin verilmesi, 
kendini serbest bırakmayı öğrenme, drama uygula-
malarına katılarak yaşantı geçirme, diğer öğretmen 
adaylarından oluşan gruba rehberlik ederek drama 
uygulaması yaptırma ve çocuklar üzerinde drama 
örneklerini uygulama yoluyla pratik kazanma şek-
linde belirtmiştir. Bu şekilde öğretmen adayının 
kendi yeterliliklerini ve eksiklerini fark etmesi, 
teori ve uygulama arasında bağ kurması sağlanmış 
olunur. Dewey (1938), öğretmen yetiştirmede bilgi 
ve tecrübe arasındaki bağlantıyı sağlamanın öne-
minden bahsetmiş, öğretmen adaylarının uygula-
ma içinde kazanmış oldukları tecrübeler yoluyla 
öğrencileri tanıma fırsatı kazandıkları ve öğretim 
stratejileri geliştirdikleri üzerinde durmuştur (akt., 
Beck ve Kosnik, 2006). Bu duruma paralel olarak 
bu araştırma sonucunda da deney gurubunda yer 
alan öğretmen adayları okul uygulamaları yoluyla 
kendilerine olan güven duygularının arttığı, teori 
ve uygulama arasında bağ kurdukları, eksiklikle-
rini fark ettikleri ve sınıf yönetimi yeterliklerinin 
arttığı şeklinde görüşler bildirmişlerdir. 

Araştırma sonucuna göre okul uygulamaları öğ-
retmen adaylarının drama etkinliklerini değer-
lendirme yeterlik algıları üzerinde olumlu etkiye 
sahiptir. Drama etkinliğinde beklenen yararın ne 
derece sağlandığı ve kazanımların gerçekleşme 
düzeyinin tespitinde değerlendirme etkinlikleri ol-
dukça önemlidir (Gönen ve Uyar-Dalkılıç, 1998). 
Öğretmenin değerlendirme sürecinde, dramada 
geçen kavram ya da yaşantılarla ilgili ön bilgileri 
ortaya çıkarma, kazanımlara uygun olarak öğren-
cilerde gözlenecek nitelikleri belirleme, kazanımla-
ra uygun ölçme teknikleri kullanma, kazanımların 
gerçekleşme düzeyini belirlemek için uygun ölçüt-
ler belirleme, ara değerlendirmeler yapma, drama 
etkinliklerinde yaşanılanların tanımlanmasını 
sağlama, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini orta-
ya çıkarma, yanıtlarını gruba yansıtma, öğrenilen 
konu ya da kavramla ilgili bilgilerini tespit etme, 
değerlendirme sonucunu özetleme gibi yeterlikle-
re sahip olması beklenmektedir (Adıgüzel, 2010; 
Gönen ve Uyar-Dalkılıç; Ömeroğlu ve ark, 2006; 
Önder, 1999). Ancak Dalbudak ve Köksal-Ak-

yol (2008) anaokulu öğretmenlerinin %2,7’sinin; 
Ömeroğlu ve arkadaşları (2004) ise %21,2’sinin 
drama etkinlikleri sonucunda değerlendirme aşa-
masına yer vermediklerini tespit etmişlerdir. Bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
öğretmen adaylarının drama etkinliklerini değer-
lendirme yeterliliklerinin arttırılması için değer-
lendirme için öngördükleri süreçlerin öğrenciler 
üzerindeki etkilerini gözlemlemelerinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

Heathcote (1984), öğretim sürecinde gerçekliğe 
ve özellikle de gerçek öğretmen ihtiyacına dikkat 
çekmiş, öğretim sürecinde okullarda öğretilmeye 
çalışılan kitaplarla, yazılarla ve öğretmenin an-
lattıklarıyla sınırlı olan gerçek hayattan bağımsız 
bilgileri ölü bilgiler olarak nitelendirmiştir (akt., 
Toye ve Prendiville, 2005). Rose (2002) çalışmasın-
da araştırmacılar ve sınıftaki uygulayıcılar arasın-
daki büyük uçurumu eleştirmiş ve araştırmaların 
da öğretmenlerin gerçek yaşam deneyimlerini 
yansıtmadığı noktasına değinmiştir. Bu bağlamda 
öğretmen yetiştirme sürecinde edinilen bilgilerin 
öğretmen adayları açısından anlamlı olmasında, 
teori ve uygulama arasındaki ikilemin ortadan 
kaldırılmasında gerçek yaşam bağlamını yansıtan 
okul uygulamalarının oldukça önemli bir yere sa-
hip olduğu görülmektedir. Çünkü okul uygulama-
ları, öğretmen adaylarının ilk kez okul ortamıyla 
tanıştıkları, öğrencilerle etkileşimde bulundukları 
bir süreç olması bakımından doğrudan yaşantı 
anlamı taşır (Yaman, Koray ve Altunçekiç, 2004). 
Bandura (1995), öz yeterlik inancının en önemli 
kaynağının bireylerinin kendi başına başardığı iş-
lerden elde ettiği deneyimleri içeren tam ve doğru 
deneyimler olduğunu belirtmektedir. Araştırmalar 
doğrudan deneyimlerin, öz yeterlik algısını etki-
leyen en önemli faktör olduğunu (Bandura, 1977, 
McCombs, 1988; Woolfolk-Hoy ve Spero, 2005) 
dolayısıyla okullarda gerçekleştirilen uygulamala-
rın yeterlik algısı üzerinde olumlu etkileri olduğu-
nu (Davran, 2006; Woolfolk-Hoy ve Spero) ortaya 
koymuştur. Kılıç ve Acat (2007), yapmış oldukları 
bir araştırmada, öğretmen adaylarının sınıf içi et-
kinliklere ve uygulamaya dayalı dersleri mesleki 
becerileri kazanmaları açısından daha işe vuruk 
olarak bulduklarını tespit etmişlerdir. Bu sonuca 
paralel olarak deney grubunun yanı sıra sınıf içi 
uygulamaların yapıldığı kontrol grubunu oluştu-
ran öğrencilerin de drama etkinliklerini planlama, 
uygulama, değerlendirme ve genel yeterlik algıları-
nın arttığı gözlenmiştir.

Bu araştırma sonucunda öğretmen adaylarının 
drama kullanımına ilişkin yeterlilik algılarının 
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arttırılması için ders sürecinin planlanmasında 
hem sınıf içi uygulamalara hem de gerçek yaşam 
deneyimlerine dayanan okul uygulamalarına daha 
fazla yer verilmesi önerilmektedir. Öğretmen 
adaylarının çoğu uygulamalarına ilişkin değer-
lendirmelerinin sınıf içinde yapılan gözlemlere 
dayandığı, gerçek ortama ilişkin uygulamalarının 
da çoğunlukla raporlar yoluyla değerlendirildiği 
düşünülmektedir. Bu çalışmada da öğretmen aday-
larının uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri, 
raporlarla sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayları-
nın yansıtıcı değerlendirmelerinin yanı sıra okul-
lardaki uygulama deneyimlerinin sınıfla paylaşımı, 
videoya kaydedilerek sınıfa getirilmesi ve uygu-
lamaların grupla birlikte değerlendirilmesinin 
öğretmen adaylarının yeterliğini arttırmak adına 
önem taşıdığı düşünülmektedir. Uygulamaların 
değerlendirilme sürecinin yanı sıra araştırmanın 
bir başka sınırlılığı da uygulama süresi ile ilgilidir. 
Öğretmen adaylarının uygulamada geçirdikleri 
sürenin arttırılmasının drama kullanımına ilişkin 
yeterliklerini de arttıracağı söylenebilir. Bunun için 
öğretmen yetiştirme programlarında daha fazla 
drama dersine yer verilmesi, öğretmen adaylarının 
drama hakkında daha derinlemesine deneyim ka-
zanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu araştırma 
kapsamında öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarının, derse karşı olan 
ilgilerinin, dramaya ilişkin tutumlarının, başarı-
larının ve kişilik özelliklerinin, deney ve kontrol 
grubu arasındaki farka yol açabilecek karıştırıcı de-
ğişkenler arasında yer aldığı düşünülmektedir. Bu 
anlamda “Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Ye-
terlik Algısı Ölçeği”ne ilişkin ölçümler, araştırma-
nın temel sınırlılığını oluşturmaktadır. Öğretmen 
adaylarının eğitimde drama kullanımına ilişkin 
yeterli düzeyde olmaları için öncelikli olarak üni-
versitelerde drama eğitimi veren öğretim eleman-
larının drama konusunda eğitim almış uzmanlar 
olması gerektiği düşünülmektedir. Köksal-Akyol 
ve Koçer-Çiftçibaşı (2004), okul öncesi öğretmen 
adaylarının yetişmesinde okul öncesinde drama 
dersini veren öğretim elemanlarına düşen sorum-
luklar üzerinde durmuştur. Bununla ilgili olarak 
Tate (2005), yalnızca drama öğretmenlerinin değil, 
eğitim fakültelerindeki tüm öğretim elemanlarının 
öğretim süreçlerinde dramayı kullanmalarının öğ-
retmen adaylarına model oluşturmaları açısından 
önemli olduğuna vurgu yapmış, öğretmen yetiş-
tiren kurumlarda öğretim üyelerinin drama uz-
manları ile birlikte çalışması gerektiğini belirtmiş-
tir. Bu anlamda öğretmen adaylarının ve öğretim 
elemanlarının eğitimde drama kullanımına ilişkin 
yeterliğini arttıracak programların etkililiği ve  öğ-

retmen adaylarının gerçek yaşam uygulamalarının 
gözlenmesine yönelik araştırmalara ihtiyaç olduğu 
düşünülmektedir.  
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The Effect of School Practices on Teacher Candidates’ 
Sense of Efficacy Relating to Use of Drama in Education

Abstract

The aim of this study is to research the effect of school practices on teacher candidates’ sense of 
efficacy  relating to planning, implementing, evaluating drama activities, and the sense of general 
efficacy relating to use of drama in education. The study was conducted with 52 students atten-
ding the 2nd year of their course of study in Mersin University, Faculty of Education, Department 
of Preschool Teacher Education. In the study, a quasi-experimental model involving a pre-test 
and a post-test control group was used. During the lesson held with the experimental group, 
teacher candidates applied and evaluated the drama activities that they developed themselves in 
preschool education institutions. During the lesson held with the control group, drama activities 
were limited to classroom applications. Prior to and after the implications, sense of efficacy rela-
ting to drama activity planning, implication, evaluation, and general efficacy of both groups were 
measured using the “Sense of Efficacy Scale Relating to Use of Drama in Education” which was 
developed by the researcher. Also teacher candidates in experimental group were directed to ans-
wer an open-ended question. The results of the research revealed that the efficacy of the teacher 
candidates in planning, applying, evaluating and general relating to using drama activities varied 
significantly in favor of the experimental group between the experimental and control groups. The 
teacher candidates in the experiment group reported that school practices improved their efficacy 
relating to use of drama in education.
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The social, cultural and economic development of 
societies can only be possible through raising quali-
fied individuals, which is in turn possible by aiming 
for quality in teacher training. Teaching as a pro-
fession requires competence in content knowledge, 
and the ability to teach general culture and learn-
ing. Future teachers’ acquisition of these skills is 

only possible by having the competencies that de-
termine teacher training policies. In the preparation 
of pre-service training programs for higher educa-
tion institutions of teacher training, the Ministry of 
National Education (MilliEğitimBakanlığı [MEB], 
2008) has identified personal and professional de-
velopment of teachers, as well as general and spe-
cific fields of competence, to be the focus of their 
in-service training within the scope of the Basic Ed-
ucation Support Project. The field of preschool edu-
cation is particularly important within the area of 
special proficiency, for the basis it provides elemen-
tary education. It is well-known that the education 
received in preschool, when human development is 
in its most rapid phase, greatly affects learning that 
will take place in the future. Gaining the expected 
benefit from preschool education depends on the 
ability of the teachers, as implementing agents of 
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these programs, to provide a learning environment 
that maximizes the development of psychomo-
tor, social, emotional, and cognitive areas of three 
to six-year-old children. One of the most effective 
methods of education that supports all develop-
ment areas of children, improves their creativity 
and problem-solving ability, addresses their needs 
to learn by entertainment and express themselves, 
is using drama in the process of learning. Drama is 
claimed to be common and included in all activities 
of preschool education due to its incorporation of a 
game-like processes, which addresses the play age 
of children (Aktaş-Arnas, Cömertpay, &Sofu, 2007; 
Aykaç&Ulubey, 2008). 

Plays constitute the most important part of knowl-
edge generation in the preschool period. Dramatic 
plays, which are the source of drama, are one of the 
most important types of plays that the child uses to 
attach meaning to his environment in the knowl-
edge generation process (Chalmers, 2007; Olsen 
&Sumsion, 2000; O’Toole, Stinson, & Moore, 
2009). According to McCaslin (2006, p. 7), dra-
matic plays are “free plays that children discover 
in their own worlds that they imitate and produce 
the actions and character features around them”. 
Dramatic plays are based on mimesis. As children 
make physical and mental connections between 
imaginary and real lives, their mimetic skills im-
prove and turn into a game. The games supported 
with well-selected stimuli in an appropriate educa-
tional environment, combined with the efficacy of 
teachers in this field, turn into drama as a method 
of learning (Ömeroğlu, Ersoy, Tezel Şahin, Kandır, 
&Turla, 2006). In the learning-teaching process, 
creative drama is both one of the most important 
activities that improves imagination and self-ex-
pression skills of children, and an effective teaching 
method for teachers (Okvuran, 2009; Ömeroğlu et 
al., 2006). 

There are various definitions of drama in the lit-
erature. San (2002, p. 113) defines creative drama 
as “individuals’ group activity of interpretation, 
enactment of a life, event, idea, and sometimes an 
abstract concept or a behavior in a processes that 
revises observations, experiences, emotions, and 
lives through the rearrangement of former cog-
nitive patterns by making use of theatrical and 
dramatic techniques, such as improvisation and 
role-playing.” Üstündağ (1996; 2006) takes creative 
drama as a teaching method that provides cogni-
tive, affective, and kinesthetic skills, a field of art 
education that produces an integral understanding 
of aesthetics, particularly for emotional education, 

and a discipline that provides description, explana-
tion and control of an experience. Önder (1999, 
p.32) defines drama in education as “representa-
tional mimetic expression of an action, an event, 
an emotion or different roles, a concept or a story 
or even poetry, animate and inanimate beings by 
verbal and non-verbal spontaneous behaviors”. 
Adıgüzel (2006, p. 21) defines creative drama in 
education in its most general sense as “enactments 
of a subject through performance by a group or as 
inspired by the lives of group members with the use 
of techniques such as improvisation and role play-
ing”. Based on these definitions, it is possible to say 
that creative drama represents an interactive group 
process that enables individuals to reinterpret their 
lives by enactments, effective cognitively, affective-
ly, and kinesthetically.

Through drama, children structure their knowl-
edge and experience by social interaction with 
their friends (O’Neill & Lambert, 1987). They learn 
by experience and discovery through processes 
such as decision-making by direct experiences, 
considering the alternatives, facing problems and 
making dialogues (Tate, 2005). For this reason, it is 
stated that drama should be included in preschool 
education programs as much as possible (Chalm-
ers, 2007; O’Toole et al., 2009).

As the course of drama makes children physically, 
mentally, and socially active, it affects learning, 
self-confidence, creativity, critical thinking and 
communication skills of children in a positive way 
(Baldwin, 2009). Studies conducted on the effec-
tiveness of drama have shown that creative drama 
has positive effects on linguistic development 
(Aktaş-Arnas et al., 2007; Mages, 2008; Podlozny, 
2000), comprehensive skills (Kardash& Wright, 
1987; Kırmızı-Susar, 2007; Rose, Parks, Androes, 
& McMahon, 2000), academic achievement (Du-
atepe-Paksu&Ubuz, 2009; İspir&Üstündağ, 2008; 
Rosler, 2008; Sağırlı&Gürdal, 2002; Tanrıseven, 
Şengül, &Gürdal, 2008; Üstündağ, 1998), math 
skills (Erdoğan&Baran, 2009) motivation (Rosler), 
social skills (Ceylan, 2009; Freeman, Sullivan, 
& Fulton, 2003; Kardash& Wright, 1987; Yassa, 
1999), and thinking skills (Duatepe-Paksu&Ubuz; 
Johnson, 2002; Tuğrul, 2006) of children. Accord-
ing to research results, teachers also believe that 
creative drama increases the learning-teaching 
process and makes important contributions to 
students (Gürol, 2002; Ormancı&Ören, 2010; 
Özdemir&Akkuş, 2007). 

Researchers underline the necessity of teachers to 
have sufficient competencies required for their use 
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of drama as a teaching method in the classroom 
(Johnson & O’Neill, 1984; O’Neill & Lambert, 1987; 
Wright, 1985), and state that preschool teachers 
need training in drama in order to gain efficacy at 
shaping and directing dramatic plays, and to estab-
lish sophisticated relations between learning and 
drama (O’Toole, 2011). In order for creative drama 
to be used effectively in the learning-teaching pro-
cess, teachers and teacher candidates should have a 
high efficacy in the implementation of the method, 
as well as sufficient knowledge of that method (Can 
&Cantürk-Günhan, 2009). Self-efficacy is related 
to a sense of an individual’s power to arrange and 
perform necessary actions to accomplish a certain 
purpose. This sense determines how individuals 
feel, think, motivate themselves, and behave (Ban-
dura, 1986, 1994). A teacher’s sense of their own 
teaching efficacy is one of the most important fac-
tors that affects their in-class behavior, and vari-
ous decisions they take in the course of teaching 
and classroom management (Tschannen-Moran, 
Woolfolk-Hoy, & Hoy, 1998). In research conduct-
ed about preschool teachers, Olsen and Sumsion 
(2000) established that teachers’ sense of efficacy 
has an effect on dramatic play practices. In this 
respect, it is possible to say that teachers’ sense of 
efficacy affects the creative drama process.

The competency of teacher candidates at planning, 
implementing and evaluating drama activities are 
provided to a great extent by the theoretic and 
practical drama courses throughout the teacher 
training program. The content of the drama course, 
which consists of two hours of theory and two hours 
of practice, is determined to include the definition 
and meaning of the term drama, its difference 
from similar terms, the history of drama practice 
with children, the structure of drama and stages of 
practice, the atmosphere of drama and qualities of 
teachers, special drama techniques, the assessment 
of drama, drama samples, and the development 
of new examples (YükseköğretimKurulu [YÖK], 
n.d.). Studies show that drama courses improve the 
teaching skills of teacher candidates and contrib-
ute to their professional life, improve their skills of 
managing their students’ behaviors, increase their 
confidence in using creative drama as a method 
(Ceylan&Ömeroğlu, 2009; Kaf-Hasırcı, Bulut, 
&İflazoğlu-Saban, 2008; Sungurtekin,OnurSezer, 
BağçeliKahraman, &Sadioğlu, 2009), improve their 
social skills (Kara &Çam, 2007), creativity (Aral, 
Köksal-Akyol, &Çakmak, 2007), and provide a di-
rect, actual learning experience for teacher candi-
dates (Heyward, 2010). The effectiveness of drama 
is the major point of focus in research conducted 

on both teacher candidates and students. Also the 
study conducted by Can-Yaşar and Aral (2011) 
shows that graduate theses done in Turkey focus on 
the effect of drama on children, and teachers’ views 
on drama practices. Studies focused on assessing 
the quality and efficacy of teachers and teacher can-
didates in using drama have gained importance re-
cently. These studies include findings that teachers 
and teacher candidates who consider themselves 
efficient to use drama in education (Aydın, 2004; 
Dalbudak&Köksal-Akyol, 2008; Gürol, 2002), as 
well as those who consider themselves inefficient 
(Ömeroğlu, Ersoy, &Turla, 2004; Tuğrul, Üstün, 
Erkan, Durmuşoğlu, &Boz, 2007; Yıldırım&Gürol, 
2010) for this task. 

Parallel to national studies, research results empha-
size the fact that teachers abroad lack professional 
efficacy for drama, as well, which leads to the need 
for drama specialists in schools, and cooperation 
is required between drama specialists and teachers 
(Flynn, 1997; Kaaland-Wells, 1994; Sextou, 2002; 
Wee 2009). When research is analyzed, studies con-
ducted on the sense of efficacy for the educational 
use of drama focus primarily on teachers. On the 
other hand, it is seen that studies conducted in Tur-
key focus primarily on the determination of com-
petencies related to the use of drama in education, 
but not at all on the improvement of these compe-
tencies. For this reason, studies aiming to improve 
teachers’ efficacy in the educational use of drama 
are thought to make important contributions to in-
creasing the practicality of drama in schools. In the 
studies conducted by Ormancı and Ören (2010), it 
is established that in order to increase the practi-
cality of drama in schools, more practice should be 
included and the drama practice of teacher candi-
dates should be increased in drama courses offered 
in universities. Similarly, Wee  has emphasized that 
drama practice is limited, and that they lack direct 
classroom experience in the pre-service teacher 
training phase. Reflective assessments and analyses 
of teacher candidates on the effects of practices on 
students’ learning in teacher training programs are 
also important for the efficiency of program (Yaşar, 
2006).

One of the most important ways to improve pro-
fessional efficacy of teacher candidates is practice 
in educational institutions. Practical school ac-
tivities during pre-service teacher training has a 
very important place for testing and putting into 
practice, the knowledge and skills learned by the 
teacher candidates during the undergraduate pe-
riod, directly in a school and classroom environ-



TANRISEVEN / The Effect of School Practices on Teacher Candidates’ Sense of Efficacy Relating to Use of Drama in Education

405

ment (YÖK, 2007). Ng, Nicholas, and Williams 
(2010) has determined that school experience af-
fects teachers’ beliefs on becoming a good teacher 
and their perspective on how they see themselves 
as a teacher. From this point, this study aims to 
research the effect of school practice on preschool 
teacher candidates’ sense of efficacy in the educa-
tional use of drama. Answers are sought for the fol-
lowing questions in this respect:

1. Do teacher candidates’ planning, implemen-
tation, evaluation and general efficacy senses of 
drama activities show any difference between the 
experiment and control group? 

2. What are the views of teacher candidates on the 
effect of school practice on their efficacy in using 
drama in education?

Method

Research Model

A quasi-experimental model with pre-test and 
post-test control groups is used in this research. 
Comparisons are made due to the experiment 
groups forming automatically in a quasi-experi-
mental model. Even though the experiment groups 
formed naturally are defined to some extent, they 
are organized according to research purposes 
(Punch, 2005). In the research project, information 
about the theoretical basis of drama in education 
was provided, and in-class activities aimed to en-
hance skills for implementing/developing the dra-
ma studies were performed. In the class with the 
experiment group, some of the activities selected 
among those developed by teacher candidates were 
implemented in preschool educational institutions 
and were evaluated in addition to these studies. On 
the other hand, the practice of teacher candidates 
in the class with the control group is limited to in-
class activities. Planning, implementation, evalua-
tion and a general sense of efficacy for each group’s 
drama activities are compared to one another. 

Research Group

The research group consists of 52 sophomore stu-
dents taking a drama course from the University 
of Mersin, Faculty of Education, Department of 
Elementary Education, Department of Preschool 
Education. Preschool education students in one 
branch, who take the drama course, are selected 
as the experiment group, and those in the other 
branch, who take the drama course, are randomly 
selected as the control group. Each group includes 

26 students. Experiment and control groups con-
sist of 23 female, and 3 male students each. The 
students who make up the experiment and control 
groups are similar in terms of their history with 
drama. Teacher candidates in each group have not 
attended any seminars, trainings, or activities re-
lated to drama.

Development of Data Collection Instrument

In the research, teacher candidates’ planning, im-
plementation, evaluation of drama activities, and 
their general sense of efficacy are measured with 
the “Sense of Efficacy Scale Relating to Use of Dra-
ma in Education” developed by the researcher. A 
measuring instrument consisting of 44 items is di-
vided into three sub-scales of planning, implemen-
tation, and evaluation. The planning scale includes 
9 questions, the implementation scale includes 
20 questions, and the evaluation scale includes 
15 questions. The teacher candidates answers for 
44 identified items are graded as “1=inefficient, 
2=partially efficient, and 3= efficient “. Items of 
scale are generated by the researcher by using the 
subjects included in the literature, such as the qual-
ities that the teacher as the drama leader should 
bear, and points that the teacher should take into 
consideration in drama practice (Adıgüzel, 2000; 
2010; Can&Cantürk-Günhan, 2009; Okvuran, 
2003; Önder 1999). For content validity purposes, 
the measuring instrument was reviewed by three 
specialists working on drama, and applied to 353 
preschool and primary schooll teacher candidates 
who took the drama course and  continued attend-
ing for the third and fourth years, following neces-
sary corrections on the instrument. 

LISREL 8.51 software was employed to test the 
structural validity of the scale instrument and a 
confirmatory factor analysis was carried out. Fit 
indices of the models were examined, and the chi-
square value (x2 =3498.73; sd=900; p<.00) was sig-
nificant in the confirmatory factor analysis that was 
carried out. For an acceptable model, it should be 
indicated in the chi-square value degree of freedom 
that the section should have a value of five or less 
and that it should not be significant (Şimşek, 2007). 
In this study, that x2/sd value (3498.73/900=3.8) is 
lower than five indicates that the model is accept-
able. However, a significant chi-square value in-
dicates the effect of sample size (Brown&Cudeck, 
1993). When other fit indices are examined, the 
normalized fit index (NFI) is 0.48, and the com-
parative fit index (CFI) is 0.53. In addition to these 
fit indices being under the expected value (Scher-



melleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003), the 
RMSEA fit index is stated to be an important in-
dicator of model fit (Thompson, 2000). The root 
mean square error approximation (RMSEA) is 
calculated as .091. Values lower than 0.10 corre-
spond to the acceptable level, and models in which 
RMSEA ≥ 0.10 are rejected due to a weaker model 
data fit (Brown&Cudeck; Hayduk, 1987). The data 
acquired in this study show that the model is par-
tially fit. 

Results of the confirmative factor analysis show 
that factor loads related to the items in the plan-
ning scale are valued between .41 and .61. Factor 
loads related to the implementation sub-scale are 
valued between .37 and .62. Factor loads related 
to the evaluation sub-scale are valued between .28 
and .73. The Cronbach alpha internal consistency 
coefficient is calculated to determine the reliabil-
ity of the measuring instrument. Cronbach alpha 
internal consistency coefficient is found to be .91 
for the whole of the measuring instrument; .70 for 
planning scale; .83 for implementation scale; and 
.82 for evaluation scale. Tavşancıl (2002) has stated 
that the internal consistency coefficient should be 
at least .70 for the homogeneity of the test. High in-
ternal consistency coefficients and their being sig-
nificant for each factor at the level of p<0.01 show 
that the items in the scale are consistent with each 
other, and consist of items that survey the same 
property. Furthermore, in order to test the reli-
ability of test items, the relation between each item 
and the total scale point is examined by the Pear-
son Product-Moment Correlation Coefficient, and 
the total item correlations of scale items are found 
to vary between .29 and .58. In the analysis of the 
total item correlation, the correlation coefficient 
calculated for each item greater than .20 and sig-
nificant at the level of p<.01 (Tavşancıl) shows that 
the items in the measuring instrument are reliable. 

Collection of Data

A “Sense of Efficacy Scale Relating to Use of Dra-
ma in Education”  wasinitially developed for the 
research, and then it was applied to the students 
including the experiment and control groups. In 
order to support the findings of the research with 
the statements of teacher candidates, those in the 
experiment group were directed  answer the open-
ended question, “What are the effects of school 
practice on your efficacy with the use of drama in 
education?” in accordance with the purpose of the 
research at the end of the measuring instrument. 

Implementation of the Education Program: In-
formation about basic concepts related creative 
drama, components, stages, techniques, planning 
of creative drama, roles of teacher, and factors to be 
taken into consideration in drama practice are pro-
vided in the theoretical part of the course conduct-
ed with the experiment and control groups for the 
first eight weeks (two hours theoretical, two hours 
practical). Narration, question and answer, discus-
sion, practical working methods were used in this 
process. In the practical part of the course, on the 
other hand, meeting, action and communication 
studies, harmony, confidence, concentration, sen-
sation, and enactment were carried out under the 
leadership of the teaching assistant. Pantomime, 
role playing, dramatization, and improvisation 
techniques were included in the enactment work. 
A “Sense of Efficacy Scale Relating to Use of Drama 
in Education” was applied to the students in the ex-
periment and control groups as a preliminary test 
at the end of the eighth week. 

For the remaining six weeks of the semester, each 
of the teacher candidate in the experiment and 
control groups planned the drama activities in-
tended for achievement in the preschool program, 
and performed them in a classroom environment. 
Teacher candidates were provided such subjects 
as communication skills, emotional training, self-
care skills, conceptual training, environmental 
training, and value training, and they were asked 
to plan and perform a drama activity. Teacher can-
didates focused on the purposes-achievements in 
the preschool education program while planning. 
The plans included the basic stages of drama such 
as warming-up, enactment, and the evaluation 
processes. A certain subject was addressed every 
week, and the place of drama in teaching the ad-
dressed subjects was discussed by the class before 
passing on to practice. The activities planned and 
performed by teacher candidates were evaluated in 
terms of their compliance with the achievements 
indicated in the preschool education program, 
stages of drama, consistency, and the realization 
level of the teacher’s leadership role. Evaluations 
were carried out by self-evaluation, evaluation of 
the group, and evaluation of the teaching assistant.

In the class with the experiment group, in addition 
to these applications, the activities “let’s taste the 
fruit”, “expressing our emotions”, “let’s eat on our 
own”, “seasons”, “let’s save our world”, and “charity” 
were selected for practice in schools after being as-
sessed with the group in terms of specified criteria 
and developmental features of five to six year-old 
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children. The warming-up part of the activities in-
cludes movement, imitation, and communication 
activities. The enactment part includes pantomime, 
role playing, dramatization, improvisation tech-
niques. Teacher candidates determined at which 
school they would perform, received information 
about the drama history of the students from their 
teacher, reviewed and arranged the activities with 
the classroom teacher. The activities were per-
formed individually by teacher candidates for six 
weeks on the basis of one activity per week. The 
plans related to the activities performed by teacher 
candidates were signed and approved by the teach-
ers working in preschool educational institutions. 
After the practice, teacher candidates were asked 
to report their observations for each activity they 
performed. In the beginning of the report, teacher 
candidates were asked to express the teacher’s per-
spective on how suitable the activity is to students’ 
level, indicating the children’s drama history, and 
arrangements made during the activity, if any. In 
the observation part of the report they prepared, 
teacher candidates evaluated the activities they 
performed from the perspective of students and 
teachers. They based their evaluation on such 
criteria as the suitability of activity to the level of 
student, attainment level of goals, students’ partici-
pation, students’ level of using their creativity and 
the problems they confronted, and ways to cope 
with problems in the evaluation from the students’ 
perspective. In the evaluation from teacher’s per-
spective, they reported the level of realizing their 
leadership roles, and their observations about the 
points they have difficulty with. The “Sense of Ef-
ficacy Scale Relating to Use of Drama in Education”  
was applied to all teacher candidates as the last test 
at the end of all applications. 

Data Analysis

The parametric test, the “independent sample 
t-test”, was used for the comparison of the ex-
periment and control groups with respect to their 
planning, practice, evaluation, and their general ef-
ficacy, and the “paired sample t-test” was used for 
paired comparisons within the same group. 

Content analysis was used to analyze the ques-
tion, “What are the effects of school practices on 
your efficacy with the use of drama in education?”, 
which was posed to the experiment group. In this 
research, the answers provided by teacher candi-
dates are encoded under themes, and direct quotes 
are made from the statements of the participants. 
Participants are specified as “T1, T2, ...”, and coded 

the same way as quotations. The answers for the 
open-ended question provided by teacher candi-
dates were analyzed by two researchers.

Findings

In the first sub-problem of the research, research 
was conducted on whether teacher candidates’ 
planning, implementation, evaluation, and general 
efficacy of drama activities show any difference be-
tween the experiment and control groups. For this 
purpose, whether there is a statistical difference 
between the preliminary test results of experiment 
and control groups was tested. The results of the 
analysis have established prior to the experiment 
indicate that there is no difference between plan-
ning, implementation, evaluation of drama ac-
tivities, and general sense of efficacy between the 
experiment and control groups. According to this 
finding, planning, implementation, evaluation of 
drama activities, and a general sense of efficacy 
between the experiment and control groups can 
be said to be equal prior to the experiment. The 
result of the “independent sample t-test analysis” 
conducted to determine if there is a significant 
difference between the planning, implementation, 
evaluation of drama activities, and general efficacy 
final test point averages indicates that planning 
(t=5.512; p<.01), implementation (t=3.076 p<.01), 
evaluation (t=3.000; p<.01) of drama activities, and 
general efficacy (t=4.230; p<.01) shows significant 
differences in favor of the experiment group be-
tween the experiment and control groups. 

Results of the “paired sample t-test analysis” con-
ducted to test whether the practices carried out 
in the experiment and control groups make any 
significant differences within groups showed that 
there are significant differences at the level of 
p<.01 between pretest and posttest points. Simi-
larly, planning, implementation, evaluation, and 
general efficacypretest and posttest points show 
significant differences at the level of p<.01, and an 
evaluation efficacy point at the level of p<.05 in fa-
vor of posttest. This shows that the practices in the 
experiment and control groups have an effect on 
increasing planning, implementation, evaluation, 
and general efficacy in both groups. 

In the second sub-problem of the research, re-
search was conducted on the views of teacher 
candidates related to the effects of school practices 
on their efficacy with the use of drama in educa-
tion. A majority of the answers that teacher can-
didates gave to the question, “What are the effects 
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on school practices on your efficacy using drama 
for education?” were collected under the themes 
of self-confidence, application of theory, awareness 
of inadequacies, classroom management and get-
ting to know students. Teacher candidates learned, 
within the practice, the points to be taken into con-
sideration during the practice. 

Conclusion and Discussion

Research results show that school practices have a 
positive effect on the efficacy of teacher candidates 
in planning drama activities. Planning student ac-
tivities includes determining teaching goals and 
content, and establishing the standards regarding 
how to teach subject areas, and how to evaluate the 
goals. The standards that the teacher identifies for 
each stage of drama in the planning period provide 
an efficient classroom management mechanism 
in the implementation process (Toye&Prendiville, 
2005). It is stated that before working with a group 
in the planning stage, a drama teacher should get 
to know the group well, identify the aims and 
goals that support different development areas of 
children, prepare the activities to be performed in 
the drama process in accordance with the devel-
opment level of children, choose the content and 
evaluation methods suitable for the goals, identify 
the techniques to be used in the drama process, 
create a consistent process in accordance with the 
stages of drama, arrange the place to allow for the 
comfortable movement of children, and bring the 
equipment he/she intends to use to the classroom 
(Adıgüzel, 2000; 2010; Gönen&Uyar-Dalkılıç, 
1998;Kandır, 2004; Köksal-Akyol, 2003; Ömeroğlu 
et al., 2006; Önder, 1999). Brindley and Lafram-
boise (2002) have emphasized the student variety 
in schools, and the importance of taking into con-
sideration individual differences between students 
while planning the creative drama process. In this 
research, it is assumed that with the practices they 
perform in educational institutions, teacher can-
didates gain awareness for the points that need at-
tention in the planning process, and thus improve 
their efficacy with planning drama activities. The 
emphasis teacher candidates place on the impor-
tance of getting to know students better in their an-
swers to open-ended questions supports this view. 
In addition, Kagan (1990) states that dramatic 
plays include structural limitations such as time, 
place, and materials, as well as the course of prac-
tice. Anderson (2002) has stated in his study on 
drama teachers that teachers’ confrontation with 
problems has a positive impact on their profession-

al development. Depending on this view, teacher 
candidates can be said to have the opportunity to 
assess the operation of the process they predict at 
the stage of planning, and to become aware of the 
limitations that can arise. 

According to more results yielded from the re-
search, school practices have a positive effect on 
the efficacy of teacher candidates with the practice 
of drama activities. In the practice of drama, the 
teacher should arouse curiosity in the drama ac-
tivity, give short, clear, and comprehensible direc-
tions, use a suitable tone of voice for directions, 
encourage students to actively participate and 
self-express, be a part of the drama activity, form 
heterogeneous groups in group activities, manage 
time well, give restoring directives when the stu-
dents are dispersed, use body language effectively, 
observe students and keep an eye contact, guide 
students when they cannot express themselves 
clearly, and make necessary arrangements in the 
drama process according to the characteristics of 
the students (Adıgüzel, 2000, 2010; Can &Cantürk-
Günhan, 2009; Gönen&Uyar-Dalkılıç, 1998;Kök-
sal-Akyol, 2003; Okvuran, 2003; Ömeroğlu et al., 
2006; Önder, 1999). In this process, the sensitivity 
of teaching as a leader to individual requests of par-
ticipants to take roles is important for the students 
to have a learning environment based on confi-
dence (Heyward, 2010). McCaslin (2006) has em-
phasized the necessity of teachers, as drama lead-
ers, to be sympathetic and respectful to the ideas 
of children. According to O’Neill (1994), teachers 
have a direct guiding role in the practice stage of 
drama. Teachers shape the process in accordance 
with the answers s/he receives for the open-ended 
questions s/he asks to encourage students’ creativ-
ity. Toye and Prendiville (2005) state that in order 
for drama to be learned successfully, teachers first 
must be active participants of the drama process, 
and take place in actual learning and teaching situ-
ations by determining teaching goals, strategies, 
and materials. Similarly, Önder (1999) identifies 
the stages to be followed in training the teacher 
that will perform drama as providing theoretical 
knowledge, learning to let himself loose, spend 
his life taking part in drama practices, guiding 
other groups of teacher candidates in drama prac-
tice, and gain experience by applying examples of 
drama to children. The teacher is able to notice his 
or her efficacy and faults this way, and establish a 
connection between theory and practice. Dewey 
(1938) mentions the importance of making the 
connection between knowledge and experience 
in training teachers, and emphasizes that teacher 
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candidates have an opportunity to know students 
better and develop teaching strategies (cited in 
Beck&Kosnik, 2006). Parallel to this, teacher can-
didates in the experiment group report that they 
have higher self-confidence, make relations be-
tween theory and practice, notice their own faults, 
and improve their classroom management skills, as 
the result of this research also suggests.

According to research results, school practices 
have a positive effect on teacher candidates’ sense 
of efficacy with the evaluation of drama activities. 
Evaluation activities are very important for the 
assessment of the extent of the benefit predicted 
from drama activities, and the realization level of 
goals (Gönen&Uyar-Dalkılıç, 1998). The teacher 
is expected to be competent to disclose the pre-
liminary information relevant to the concepts and 
lives mentioned in drama, determine the qualities 
to be observed in the students in accordance with 
the goals, use measuring techniques suitable for the 
goals, determine measures suitable to determine 
the actualization level of the goals, make interim 
evaluations, provide definitions of experiences in 
drama activities, unearth emotions and thoughts 
of students, reflect their answers to the group, 
identify their knowledge on the subject or con-
cept being learned, and summarize the evaluation 
results in the evaluation process (Adıgüzel, 2010; 
Gönen&Uyar-Dalkılıç; Ömeroğlu et al., 2006; 
Önder, 1999). However, according to Dalbudak 
and Köksal-Akyol (2008) 2.7%, and to Ömeroğlu 
et al. (2004), 21.2% of preschool teachers neglect 
the evaluation stage after drama activities. In ac-
cordance with the results of this research, in order 
to improve the evaluation quality of teacher can-
didates, it is considered important to observe the 
effects of their predicted processes on students. 

Heathcote (1984) draws attention to reality and 
especially to the need for actual teachers, and de-
scribes the knowledge limited to course books, 
texts, and what is taught by teacher and indepen-
dent from real life as dead knowledge (cited in 
Toye&Prendiville, 2005). Rose (2002) criticizes the 
huge gap between researchers and classroom prac-
titioners, and claims that researches do not reflect 
real life experiences of teachers. In this respect, 
school practices that reflects the real life context 
are understood to be important for knowledge 
acquired in the process of teacher training to be 
significant for teacher candidates, and for remov-
ing the dichotomy between theory and practice, 
because school practice has a direct meaning of life 
as it is a process in which teacher candidates en-

counter the school environment for the first time 
and interact with students (Yaman, Koray, &Altun-
çekiç, 2004). Bandura (1995) states that the most 
important source of self-sufficiency is complete 
and actual experiences including the experiences 
that individuals gain from the work they have ac-
complished on their own. Research has established 
that direct experiences are the most important fac-
tor affecting the sense of self-sufficiency (Bandura, 
1977; McCombs, 1988; Woolfolk-Hoy&Spero, 
2005), and that school practices have positive ef-
fects on the sense of sufficiency (Davran, 2006; 
Woolfolk-Hoy&Spero, 2005). In research conduct-
ed by Kılıç and Acat (2007), it was determined that 
teacher candidates consider the classes that depend 
on practice and in-class activities to be more op-
erational in terms of gaining professional skills. 
Parallel to these results, planning, implementing, 
evaluation of drama activities, and a general sense 
of efficacy of the students that comprise the control 
group, which performs in-class practice, as well as 
the experiment group, are observed to improve.

As a result of this research, in the planning of class 
processes, both in-class practice and school prac-
tice, depending on life experiences, must be in-
cluded in the schedule more frequently in order to 
improve the sense of efficacy of teacher candidates 
related to the use of drama. Evaluation related to 
most practice of teacher candidates are thought to 
depend on the observations made in the classroom, 
and practice related to the real environment are 
generally thought to be evaluated in reports. In this 
study, evaluations of teacher candidates about their 
practices are limited to reports. It is believed that 
teacher candidates’ sharing practical experiences 
with the classroom, as well as reflective evalua-
tions, video recording them and bringing them to 
the classroom, and the evaluation of practice with 
the group are important for improving the efficacy 
of teacher candidates. In addition to the evaluation 
period of practices, another limitation of the evalu-
ation period is related to the time of practice. In-
creasing the time that teacher candidates spend in 
practice can be said to improve their efficacy with 
using drama, as well. For this reason, inclusion 
of more drama courses in teacher training pro-
grams can help teachers to gain deeper experience 
in drama. Also, within the scope of this research, 
teacher candidates’ attitudes towards the profes-
sion of teaching, their interest in the course, their 
attitudes towards drama, and their success and per-
sonality traits are thought to be one of the mixing 
variables that might cause a difference between the 
experiment and control groups. In this respect, the 
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provision of the “Sense of Efficacy Scale Relating 
to Use of Drama in Education” comprises the basic 
limitation of the research. In order for teacher can-
didates to be competent using drama for education, 
it is thought that the teaching assistants that offer 
drama courses in universities should be specialists 
trained in the field of drama. Köksal-Akyol and 
Koçer-Çiftçibaşı (2004) give an account of the re-
sponsibilities of teaching assistants offering drama 
courses in the preschool education department for 
training preschool teacher candidates. In this re-
spect, Tate (2005) has emphasized that the use of 
drama by all teaching staff in the faculty of educa-
tion, instead of only by drama teachers, would be 
important for serving as a model for all teacher 
candidates. It was also stated that teaching assis-
tants should work with drama specialists in the in-
stitutions where teachers are trained. In this sense, 
the effectiveness of the programs that will improve 
teacher candidates’ and teaching assistants’ efficacy 
using drama in education, and research aimed at 
observation of real life practice of teacher candi-
dates are considered necessary. 
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