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Eğitimde; 

•  “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı  

eğitimin amaçlarını;  

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  

öğretim yöntemlerini;  

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı,  

eğitim araç ve gereçlerini;  

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 

sorusunun cevabı ise  

ölçme ve değerlendirme  

konusunu oluşturur. 
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Öğretim yöntemleri çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmıştır. 

 

Öğretim yöntemleri 
 

1.Öğrenci merkezli 

2.Öğretmen merkezli 

www.mehmetzekiaydin.com 



Öğretme Yolları 

 

Öğretme Yaklaşımı

Öğretme Yöntemi

Öğretme Tekniği
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Sunuş yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Buluş yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

Araştırma 

yoluyla 

öğretme 

yaklaşımı 

İşbirliğine 

dayalı öğretme  

yaklaşımı 

Oyun yoluyla 

öğretme  

yaklaşımı 

Y
A

K
L

A
Ş

IM
 

-Takrir (anlatma) 

- Dramatizasyon (rol 

yapma)  

- Örnek olay incelemesi 

- Buldurma (sokrates) 

-Tartışma 

- Problem 

çözme 

-

Dramatizasyon 

(rol yapma) 

- Örnek olay 

incelemesi 

- Gezi- gözlem 

- Bireysel 

çalışma 

- Gösterip 

yaptırma 

- Tartışma 

- Küme çalışması 

- Dramatizasyon (rol yapma) 

- Eğitsel oyun 

Y
Ö

N
T

E
M

 

- Biçimsel (formal) 

konuşma-konferans 

- Biçimsel olmayan 

(informal) konuşma 

- Sempozyum 

- Gösteri 

(demontrasyon) 

- Soru cevap 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

- Büyük grup  

- Küçük grup tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

- Soru cevap 

- Parmak 

oyunu 

- Sözsüz oyun 

(pandomim) 

- Bağımsız 

dramatizasyon 

- Bağımlı 

dramatizasyon 

- Kukla ve 

bebekler 

- Taklidi oyun 

(benzetme) 

-workshop 

-Altı şapkalı 

düşünme 

- Soru cevap 

- Büyük grup 

tartışması 

- Küçük grup 

tartışması 

- Panel 

- Zıt panel 

- Münazara 

- Açık oturum 

- Forum 

- Çember tartışması 

- Beyin fırtınası 

- Görüşme 

-Workshop 

- Kart oyunları (siz 

olsaydınız ne yapardınız?) 

- Kutuplaşma 

- Kavram kontrolü 

- Grup oyunları (mektup 

yada telgraf oyunu) 

- Nesi var? 

- Parmak oyunu 

- Sözsüz oyun (pandomim) 

- Bağımsız dramatizasyon 

- Bağımlı dramatizasyon 

- Kukla ve bebekler 

- Taklidi oyun (benzetme) 

-Başka, ters başka 

-Akrostiş 

T
E

K
N

İK
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Öğretme öğrenme süreçleri ve 

öğretmen öğrenci iletişimi 

Öğretmen

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci Öğrenci

Öğrenci
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Dramatizasyon Yöntemi 

 
• Dramatizasyon yöntemi, düşünce, durum, problem, 

olay vb. nin (oyunlaştırılarak) canlandırılması 

esasına dayanan öğretme yoludur. 
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Dramatizasyon Yöntemi 

 
• Dramatizasyon yöntemi kaynaklarda değişik adlarla 

anılır. Rol oynama, rol yapma, toplumsal oyun 

(sosyo-drama), drama, canlandırıcı oyun (dramatik 

oyun) denilen bu öğretim yöntemi, dramatizasyon 

üzerine kurulmuştur. 

• Dramatizasyon; oyunlaştırma, canlandırma, rol 

yapma anlamlarına gelmektedir.  
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Dramatizasyon Yöntemi 

 
• Rol yapma, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka 

bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme 

yöntemidir.  

• Drama, bir liderin tasarladığı ve zaman zaman, kendisinin de 

yer aldığı, öğrenciyle birlikte oluşturulan bir etkinliktir. 

Öğrenciye baskı yapılmaksızın önerilen temalar çerçevesinde 

doğaçlama temeline dayanır. Öğrenci drama aracılığıyla 

kişisel duygularını anlatma, bedenini, sesini, heyecanını ve 

hatta sosyal ilişkilerini disipline sokma imkan kazanır. 

Dramatizasyon, daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir 

olay, durum ya da öykünün canlandırılmasıdır. 
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Din ve ahlak öğretiminde drama  

• Din öğretiminde, özellikle İslam tarihinde geçen olayların, 
Kur’an ve hadislerde anlatılan kıssaların dramatize edilerek 
öğretilmesi mümkündür. 

• Ahlak öğretiminde, iyi ve kötü huyların açıklanmasında 
dramatizasyon yöntemi başarıyla uygulanabilir. Örneğin, 
kıskançlığın, yalanın, lüks ve israfın kötülüğünün 
açıklanmasında, anne-baba ve büyüklere saygı, küçüklere 
sevgi, yoksullara yardımın güzelliğinin gösterilmesinde 
dramatizasyon yöntemi ahlak öğretiminin kuru bilgiler olarak 
kalmasına engel olabilir. Aynı şekilde, zekât vermenin ve 
yoksullara yardım etmenin öneminin vurgulanmak istendiği bir 
derste, yoksul bir ailenin hayatından bir kesintinin sunulduğu bir 
dramatizasyon sayesinde bazı öğrenciler maddi sıkıntı 
içerisinde yaşayan insanların duygularını, düşüncelerini anlama 
ve yaşama imkânına sahip olabilirler. 
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.  
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Önemi 

Hangi türü olursa olsun, dramatizasyonun temel amacı eğlendirerek 

öğretmedir.  

Dramatizasyon etkinliklerinde sınıftaki öğrenci, oyun sırasında kendi 

duygularını gerçek ve inanılır bir biçimde ortaya koymakta yalnız kalmayıp 

diğer öğrencilerle paylaşmayı da öğrenmektedir. 

Bunlar çocukların bedensel gelişimini etkilediği gibi hareket içinde 

bulunma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Çocuk, canlandırdığı bir kimsenin 

kişiliğine bürünürken kendini tanır, insanları ve çevresini öğrenir, konunun 

gerektirdiği ölçüde hayal ve yorum gücünü kullanarak duygularını ve heyecanlarını 

harekete geçirir.   



 
Dramatizasyon yönteminin faydaları 

 
• 1. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir  

• 2. Zihinsel kapasiteyi geliştirir 

•  3. Kişiliğin gelişmesine katkıda bulunur 

• 4. Bağımsız düşünme ve karar vermeyi geliştirir 

•  5. İletişim becerilerinin gelişmesini sağlar 

•  6. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar 

•  7. Sosyal farkındalığın artmasını ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar 

•  8. Estetik ve sanatsal duyarlılığın artmasını sağlar 

• 9. İşbirliği içinde çalışma yeteneğini geliştirir 

• 10. Çocuğun rahat hareket etmesine yardımcı olur 

• 11. Çocuğun konuyu daha kolay öğrenmesini sağlar 

• 12. Öğretmenle çocuklar arasında daha olumlu etkileşim sağlar.  

• 13. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir 

• 14. Hoşgörülü olma duygusunu geliştirir 

• 15. Arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesini sağlar. 

• 16. Bedensel hareketleri daha uyumlu olur. 

•  17. Bilgi edinme ve öğrenme isteği artar. 

• 18. Sınıfta yalnızlık hisseden çocuklar diğer çocuklarla kaynaşır. 
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Dramatizasyon yönteminin eksik yönleri 

 
• a- Drama etkinliklerinin titizlikle plânlanması gerekmektedir. Herhangi bir  noktada meydana 

gelecek yanlışlık, öğrencinin gerçekçi bir durumu sergileme yeteneğinin tıkanmasına sebep 
olabilir. 

• b- Sorun, dramaya katılan kişilerle yakından ilgili olmalıdır. Bazı konu alanlarında gerçekçi 
paralelliklerin gözlenmesi güçtür. 

• c- Dramada tartışma sorun üzerinde odaklanmalıdır. Durumdaki dostane ilişkiler etkili bir 
biçimde oluşturulmadığında oyuncuları eleştirme eğilimi ortaya çıkabilir.[1] 

• d- Küçük grup gerektirir, sınıfın tamamı görevlendirilemez. 

• e- Fazla zaman gerektirir. 

• f- Bazı öğrenciler karakterleri ya da olayları anlamakta güçlük çekebilirler. 

• g- Yetenekli öğrenciler durumu tekelinde bulundurabilirler. 

• h- Öğrenciler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçarlar. Bu durum sınıf atmosferini bozacağı 
gibi öğrenmeyi de olumsuz etkiler. 

• ı- Çekingenlik ya da konuşma problemleri gibi beceri eksiklikleri olan öğrenciler için iyi bir 
yöntem olmayabilir. 

• i- Katılan her öğrencinin yaratıcılığını gerektirir. 

• j- Amaçları açıkça belirtilmezse yalnızca bizzat faaliyete katılanlar için yararlı olur.  
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Uygulanışı 
: 

• a. Ortam Oluşturmak (Güdülemek): Burada 

temel nokta doğal olmaktır. Grubu öğrenmeye 

• hazır duruma getirecek şekilde gerekir. 

• b. Rol Yapmak İçin Sahneyi Hazırlamak:  

• c. Roller İçin Öğrencilerin Seçilmesi:  

• d. Rollerin Oynanması:  

• e. Olayın Tartışılması 
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: 
 

• 1. Isınma Çalışmaları: Isınma çalışmalarında, 
kişiye beş duyuyu kullanma, gözlem yapma 
alıştırmaları ile bedensel ve dokunsal 
alıştırmalar yaptırılır. 

 

• 2. Rol Oynama: Rol oynamada amaç, çocuğun 
bir başkasının rolüne girerek onun duygu ve 
düşüncelerini daha iyi anlamasını sağlamaktır. 
Bu sayede çocuk, örneğin anne rolüne girerek 
annesinin davranışlarını daha iyi anlayabilir. Bir 
başkasının rolüne giren çocuk, olaylara ve 
nesnelere o kişinin bakış açısından bakmaya 
başlar. Rol oynama ile çocuk, başkasının 
acılarını, mutluluklarını, şaşkınlıklarını, 
heyecanlarını vb. daha iyi anlayabilir. 

www.mehmetzekiaydin.com 

•Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 



 

Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

   3. Öykü / Olay Canlandırma: Daha çok 

yazılı bir metne dayalı olarak bir olay, 

durum ya da öykünün 

canlandırılmasıdır. 

  4. Doğaçlama: Doğaçlama, yazılı bir 

konuya dayanmadan içe doğduğu gibi 

canlandırarak oynama ve konuşma 

anlamına gelir. Yani doğaçlama ile 

serbest drama etkinlikleri 

kastedilmektedir. 

  5. Pandomim (Sözsüz Oyun) 

  6. Kukla Draması 
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

 
     7. Rol Değiştirme: Eğitici drama etkinliği 

sırasında, farklı rolleri oynayan çocukların, 
rollerini değiştirmeleri, farklı rolleri denemeleri 
ve yaşamaları sağlanarak onların öğrenme ve 
anlama becerileri zenginleştirilebilir. 

     Örneğin, bir önceki aşamada anne rolünde olan 
öğrenci ile çocuk rolündeki öğrenci yer 
değiştirirler ve etkinlik tekrarlanır. 

     8. Kenardan Yönlendirme: Eğitici drama 
çalışmaları sırasında öğretmen,etkinliği bazen 
tıpkı bir spor takımı çalıştırıcısı gibi dışarıdan 
yönlendirir ve açıklamalar yapar. Belirli oranda 
bilgi vererek süreci başlatır. 
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

. • 12. Zihinde Canlandırma: Bazı etkinliklerde, katılan çocuklardan gözlerini 

• kapatarak öğretmenin verdiği yönergeler doğrultusunda belirli görüntüleri 

zihinlerinde canlandırmaları istenir. Rahatlama çalışmaları sırasında 

• başvurulan bir teknikle, çocukların yoğunlaşmaları sağlanır. Bazen de az 

• önce yapılan bir etkinliğin aşamalarını, gözleri kapalı olarak zihinlerinde 

• canlandırmaları istenir. 

 

• 13. Dans Draması: Dans draması, çocuğun beden hareketleriyle müziği 

• yorumlaması, kendisinin düşündüklerini, duygusal dünyasını müzikle 

• ifade etmesidir. Çocuklara uygun müzik parçaları dinletilerek, özgürce, 

içlerinden 

• geldiği gibi oynamaları etmeleri istenir. Çocuktan beklenen, bilinen 

• bir dansın hareketlerini tekrar etmesi değil, kendi yarattığı hareketlerle 

oynamasıdır. 
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

 
• 14. Duygusal Algılama: Duygusal algılama 

çalışmaları, beş duyunun harekete geçirilmesini 

amaçlayan drama etkinlikleridir. Örneğin, gözler 

bağlı olarak belirli nesnelere dokunma ve o 

nesnenin özelliklerini sözel olarak anlatmaya 

dayanan bir çalışmada duyusal algılama söz 

konusudur  
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

 • 15. Resim Yapma: Yapılan drama etkinliklerinde 
resimlerden de faydalanılmaktadır. Yapılan bir 
etkinlik sonunda çocuklardan yaşadıkları yaşantıları 
ile ilgili olarak resim yapmaları istenebilir. Bu, 
çocukların öğrendiklerini kavramlaştırmalarına hem 
de yaşadıklarını farklı bir biçimde ifade etmelerine 
yardımcı olur. Bu nedenle birçok etkinlik bireysel ya 
da grup olarak yapılan bir resim çalışmasıyla sona 
erdirilebilir. Ayrıca öğretmen anlatacağı konuyla ilgili 
sınıfa resimler veya fotoğraflar getirebilir ve 
çocuklardan beğendikleri resimle ilgili bir öykü 
oluşturmaları istenir, daha sonra beğenilen öykü 
sınıfta canlandırılır. 
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

 
• 16. Öykü Oluşturma Çalışmaları: Drama çalışmalarında, 

öğretmenin vereceği konunun hedefine uygun olarak günlük 
hayattan, olaylardan, simgelerden yola çıkarak grupla birlikte bir 
öykü oluşturulabilir. 

        

 Öykü oluşturma çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

• a. Kelimeler ve Çağrışımlardan Öykü Oluşturma ve Oynama 

• b. Resim ya da Fotoğraflardan Öykü Oluşturma 

• c. Şiirden Öykü Oluşturma 

• d. Simgelerden Öykü Oluşturma 

• e. Seslerden Öykü Oluşturmak  
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Eğitici Dramada Etkinlik Türleri 

 • 17. Toplumsal Konular ve Drama: Günlük 

hayattan bazı kesitler, bir gazete ya da radyo 

haberi, televizyonda gördüğümüz olaylar drama 

dersinin çalışma konusu olabilir. Ulusal ve 

evrensel öyküler, çocuk öyküleri, masallar, tarihî 

olaylar da bu kapsam içindedir. Öğretmen, 

konuyu sınıftaki çocuklara ana çizgileriyle 

anlatır. Çocuklar gruplara ayrılır. Her grup kendi 

aralarında rolleri paylaşır, konuyu tartışır, nasıl 

oyunlaştıracağına karar verir ve oynar. 
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• Gece evde otururken kapı 

çalınıyor. Kapıyı açıyorsunuz, 

karşınızda nur yüzlü bir insan 

duruyor.  

• O kişinin, Hz. Peygamber 

olduğunu anlıyorsunuz, ne 

yaparsınız?  
www.mehmetzekiaydin.com 

Ne yaparsınız? 



DERS ARACI: alet 

DERS GERECİ: malzeme 

 

Mübarek alet 

Bunu kullanmanın dinî 

açıdan hükmü nedir? 
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•Din öğretiminde 

resim nerede 

kullanılabilir? 
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Hep kafaları dolduruyoruz 
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Peki gönüller? 
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İLÂHÎ SÖYLEMEK 

    

 

       1 İLÂHÎ = 1 SAAT DERS 
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Gül Yüzünü Rüyamızda 
• Gül yüzünü rüyamızda  

Görelim ya Rasulellah  
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Aşkınla yaşarır gözler  
Firakınla yanar özler 
Mubarek ravzana yüzler 
Sürelim ya Rasulellah 

 

• Veda edip masivaya 

• Yalvarıp Yüce Mevlaya 

• Şefaati Mustafaya 

• Erelim ya Rasulellah 

 

• Sensin gönüller sultanı  
Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah  

•   
 
  



ŞİMDİ OYUN 

ZAMANI GELDİ 
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ÖRNEK: Namaz Kılmak 

 
• Teknik: Doğaçlama 

• Model, Kil ve Heykeltıraş 

• Üç çocuk ortaya gelirler. Birinci çocuk modeldir, ikinci çocuk heykeltıraştır, üçüncü çocuk ise 
materyaldir. Birinci çocuk, kendi seçeceği bir beden duruşu alır ve kıpırdamadan öyle kalır. İkinci 
çocuk modelin verdiği beden pozisyonunu taklit etmeye çalışarak materyal olan arkadaşına aynı 
biçimi vermeye çalışır. Bu sırada birinci çocuğun hiç kıpırdamaması gerekir. Sonra birinci çocuk 
vücuduna yeni bir şekil verir. Heykeltıraş ona bakarak “materyale” yeniden şekil vermeye çalışır. 
Daha sonra roller değiştirilir. 

• Not: Bu oyuna dramada beden doğaçlaması adı verilir. Üç kişilik grupla oynanır. Rol değiştirme ve 
paralel çalışma söz konusudur. Bu çalışmada amaç, çocukların beden hareketleriyle doğaçlama 
yaparak bazı olayları, durumları, kavramları, konuları canlandırmalarıdır. Söz konusu canlandırma 
sırasında öğretmen, mümkün olduğunca geri planda kalır. 

• Bu çalışma Din ve ahlak öğretiminde namazın kılınışının daha iyi öğrenilmesi, akılda kalması ve 
eğlenceli hâle getirilmesi için kullanılabilir. 

• Oyunda model olan çocuk namazın kılınış hareketlerini sırayla yapmaya başlar. Örneğin: Tekbir 
için ellerini kaldırır, ellerini belinde bağlar, rüku ve secde gibi gerekli hareketleri yapar, heykeltıraş 
rolündeki öğrenci de, model olan öğrencinin yaptığı şekilleri materyal olan çocuk üzerinde 
gerçekleştirir. 

•  
 



 

Örnek:Evrende Bir Düzen Vardır 

 
• Uygulama aşamaları: 

• 1.Tahtaya on bir tane öğrenci çıkarılır. 

• 2.Her birinden güneş sistemimizdeki bir gezgeni, 
Güneşi ve ayı canlandırmaları istenir. 

• 3.Daha sonra öğrencilerin onlar için belirlenmiş olan 
yörüngede değil, uzayda rast gele istedikleri gibi 
hareket etmeleri istenir. 

• 4.Öğrenciler birbirleri ile çarpışır ve bir düzensizlik 
oluşur. 

• 5.Drama çalışması sonunda öğrencilere evrendeki 
kurulmuş düzen hatırlatılır. 

• 6. “Bu düzen kendi kendine var olmuş olabilir mi?” 
diye sorulur. 



Eski ve yeni öğretim paradigmalarının karşılaştırılması  
Eski Öğretim Paradigması Yeni Öğretim 

Paradigması 

Bilgi Öğretmen tarafından öğrencilere aktarılır.  Öğretmen ve öğrenciler tarafından 

birlikte inşa edilir.  

Öğrenci Öğretmenin bilgisiyle doldurulması gereken ”boş 

bir kutu” olarak algılanır.  

Kendi bilgisinin inşacısı, keşifçisi ve 

transfercisi olarak algılanır 

Amaç Öğrencileri belli kategorilere göre sınıflandırmak 

ve seviyelendirmek esastır. 

Bütün öğrencilerin performanslarını, 

becerilerini ve yeteneklerini 

geliştirmek esastır. 

İlişkiler Öğrenciler arasındaki ve öğretmen ve öğrenciler 

arasındaki ilişkiler formaldir.  

Öğrenciler arasındaki ve öğretmen 

ve öğrenciler arasındaki ilişkiler 

informaldir.  

Sınıf Ortamı Sınıf ortamı, rekabetçi ve bireyselci bir yapıdadır. Sınıf ortamı, işbirlikçi bir yapıdadır.  

Sınıf İklimi Öğrencilerin belli bir düzene uyumu esastır.  Öğretimde bireysel farklılıkların 

gözetilmesi esastır. 

Öğretim 

Hakkında 

Varsayım 

Öğretim süreci, basit bir yapı arz eder ve”alan 

bilgisine sahip her uzman öğretebilir” anlayışı 

hakimdir. 

Öğretim süreci, karmaşık bir yapı 

arz eder ve öğretmenin yoğun bir 

şekilde pedagojik formasyon 

bilgisini gerektirir.  
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Bundan sonra  
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Bundan sonra  

 

•ders 

anlatılmayacak 

İŞLENECEK 
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Bundan sonra  

 

• derslerde  

• öğrenci merkezli, aktif 

öğretim yöntemleri 

kullanılacak 
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Bundan sonra  

 

HERGÜN  

İLAHİ 

SÖYLETTİRİLECEK 
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