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İLAVE EĞİTİM PROGRAMI OLARAK OKUL GÖSTERİLERİ:  

 ÖĞRRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Özet 

Resmi eğitim programları aracılığıyla çerçevesi belirlenen öğretim etkin-

likleri, çocukların bütünsel gelişimleri açısından tek başına yeterli değildir. Resmi 

eğitim programı, ilave program olarak adlandırılan ve çocukların özellikle duyuş-

sal, sosyal, ahlaki, kültürel ve estetik gibi tüm yaşam alanlarına odaklanan; planlı, 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenmektedir. Bu bakımdan, 

okullarda her yıl belirli gün ve haftalarda ve eğitim öğretim yılı sonunda hazırlanan 

gösteriler ilave program etkinlikleri olarak ele alınmıştır.  

Bu çalışmada okullarda hazırlanan gösteriler hakkındaki duygu ve düşün-

celerini ortaya çıkarmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerle yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, okul gösterilerinin hazırlanmasında zorunlu ola-

rak görevlendirilen öğretmenlerin sanat, estetik ya da spor konusunda herhangi bir 

eğitim almadıklarını ve okul gösterilerinin çoğunun sanatsal ve estetik değer taşı-

madığını düşündüklerini göstermiştir. Öğrenciler gösterilerde olumlu duyguların 

yanı sıra, gösterilerdeki aksaklıklar nedeniyle olumsuz duygular da hissettiklerini 

belirtmektedir.  

Çalışmanın sonuçlarının, bireyleri bütüncül geliştirmek ve onlara çoklu 

bakış açıları kazandırmak için sporu, sanatı ve kültürel etkinlikleri yenilikçi yollar 

olarak değerlendirmeleri konusunda eğitimci, öğrenen ve eğitim politikacılarına 

farklı bir bakış açısı sunması umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İlave eğitim programı, okul gösterileri, belirli gün ve hafta-

lar, okullarda sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler. 
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SCHOOL SHOWS AS EXTRACURRICULAR PROGRAM: TEACHER 

AND STUDENT VIEWS 

Abstract 

Teaching activities that are framed by curricula are not sufficient in terms 

of the holistic development of children. Regular curriculum is supported by 

planned, social, cultural, artistic and sports activities, which are called as extracur-

ricular activities and which focus on all living areas of children, especially affec-

tive, social, moral, cultural and aesthetic. In this respect, shows prepared at the end 

of the school year and on specific days and weeks are considered as extracurricular 

activities. 

In this study, semi-structured interviews with teachers and students were 

conducted to reveal the feelings and thoughts about the demonstrations prepared at 

the schools. Findings have shown that teachers who are mandated in the prepara-

tion of school demonstrations did not receive any education in the arts, aesthetics 

or sports, and that most of the school demonstrations do not have artistic and aes-

thetic value. In addition to positive emotions, students feel negative emotions in the 

shows.  

It is hoped that the results of the study will present a different perspective 

to educators, learners and educational policy makers in evaluating sports, arts and 

cultural events as innovative ways to develop individuals in a holistic way and give 

them multiple perspectives. 

Keywords: Extra curriculum, school shows, specific days and weeks, artistic, 

sporting and cultural events in schools. 

GİRİŞ 

Eğitim, bireyin hem kendi ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama isteklerinin etkisiyle hem de 

bireyin iyi yetişmesinden etkilenen ve sorumlu olan diğer kişilerin (veli, öğretmen, okul yöneti-

cisi, toplum gibi) yönlendirme ve kılavuzluğunda, duyuşsal, bilişsel, bedensel, doğa algısı ve 

toplumsal alanlarda gelişim sağlayabilmeleri için yeni bilgi, beceri ve tutumlar edinmeleri süre-

cidir. Bireylerin bu süreçten en etkili biçimde faydalanabilmeleri için sürecin planlı ve istikrarlı 

olmasını sağlayan eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim programları, bireylerin 

hem aklını hem de ruhunu geliştiren bir özgür deneyim alanı yaratılması konusunda hem öğret-

menlere hem de velilere yol gösterecek nitelikte olmalıdır.  

Resmi eğitim programı, okullarda benimsenen eğitim felsefesini dikkate alarak öğrenci-

lere neyin, nasıl öğretileceğini açıklayan, öğretimin ne kadar kalıcı olduğunun ve içselleştirilip 

içselleştirilmediğinin ortaya konmasını sağlayacak ölçme ve değerlendirme araçları öneren, 

kısacası öğretmene yol gösteren yazılı ve ayrıntılı bir dokümandır. Resmi eğitim programının 

dışında kalan, ancak resmi programı destekleyen ev ödevi ve proje, yetiştirme kursları, bilgisa-

yar destekli etkinlikler, belirli gün ve haftaların kutlanması ve geziler (Köse,  2013) ile daha çok 

duyuşsal, ahlaki, kültürel ve estetik gibi alanlara odaklanan, ders dışı, planlı, programlı, sosyal, 
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folklorik, sanatsal ve sportif etkinlikler, ‘fazladan program’, ‘ilave program’ ya da ‘eğitim prog-

ramı dışında kalan program’ (extracurriculum) olarak adlandırılmaktadır (Posner, 2004) ve okul 

programlarının önemli bir parçası olarak görülmektedir.  

Modern dünyada birçok çocuk serbest zamanlarında teknolojik bir araçla (çoğunlukla 

akıllı telefon, tablet bilgisayar ve televizyon) meşgul olmaktadır.  Dolayısıyla çocuklar arkadaş 

edinme, oyun kurma, hayal etme gibi yaratıcı süreçlerden mahrum kalmakta ve bütünsel olarak 

gelişememektedirler. Günümüzde kitle kültüründen etkilenen tüketici toplumlarında çağdaş 

eğitim hala belirli mesleki bilgi ve entelektüel becerilerin geliştirilmesine odaklanmakta ve öğ-

rencinin kişiliğinin diğer öğelerini (duygular, hisler…) görmezden gelmekte, sanatı geri plana 

atmaktadır (Denac, Cagran, Denac & Kafol, 2013). Çocukların bütünsel gelişimi için zihinsel 

gelişimin yanı sıra empati, iletişim, kendi duygularını tanıma ve ifade etme, dili kullanma ve 

okuma becerilerini geliştirecek etkinliklere gereksinim duyulmaktadırlar. Bu bakımdan, genel-

likle çocukların bilişsel gelişimini desteklemeye odaklanan sınıf içi öğretim etkinlikleri, çocuk-

ların bütünsel gelişimleri için ilave program etkinlikleriyle de desteklenmelidir. Öğrencilere 

akademik programın dışında, eğlenceli, sanatsal, sportif, kültürel ve öğretici yaşantılar sunması 

bakımdan bu çalışmada okul gösterileri ilave program bağlamında ele alınmıştır.  

 İlave Programların Özellikleri ve Eğitimdeki Önemi  

Resmi eğitim programları aracılığıyla çerçevesi belirlenen sınıf/okul içi öğretim etkin-

likleri, çocukların bütünsel gelişimleri açısından tek başına yeterli olamamaktadır. Bu bakım-

dan, çocukların bilişsel gelişimini desteklemenin yanı sıra bütünsel gelişimleri için resmi prog-

ramda yer alan öğretim etkinlikleri, ilave program etkinlikleri ile desteklenmektedir. İlave prog-

ramın anlamı zamana ve mekana göre değişmekle birlikte, genellikle akademik olmayan ancak 

akademik becerileri destekleyen etkinlikleri (gezi, temsil, toplantı, spor, müzik çalışmaları, öğ-

renci toplulukları, konuşma yapma, şiir okuma, dergi, gazete vb. yayınlar) ifade etmektedir.  

İlave program, genellikle sınıf dışı etkinlikleri içermekte, bilişsel, duygusal, sosyal, ah-

laki, kültürel ve estetik gibi tüm yaşam alanlarını etkilemektedir. Öğrencilerin spor, müzik, re-

sim, sanat, dans, oyunculuk, fotoğraf, yayıncılık (dergi/gazete) gibi profesyonel alanlarla tanış-

masını sağlayan bu programlar, rekabetçilik, mükemmellik ve akademik başarı yerine, yaratıcı-

lık, iş birliği, kendini ifade etme, iletişim ve eğlenmeye odaklanmakta ve dolayısıyla akademik 

eğitim programının etkililiğini arttırmaktadır. Diğer bir deyişle, resmi eğitim programlarının, 

ders dışı etkinlikleri içeren ilave programlarla bütünleştirilmesi, öğrencilerin bilişsel becerileri-

nin yanı sıra, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin de gelişimini desteklemekte, böylece diğer 

derslerin öğrenilmesini de kolaylaştırmaktadır. Öğrenci ilgi alanlarına hitap etmesi, akran etki-

leşimini sağlaması ders dışı etkinliklerin (ilave programın) taşıması gereken niteliklerdendir. 

Ders dışı etkinliklere daha fazla yer ayıran ve daha çok etkinlik seçeneği sunan okullarda öğren-

cilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları daha etkin biçimde karşılanmaktadır (Mahoney & Cairns, 

1997).  

Ders dışı etkinlikler öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de okula devam ve 

bağlılıklarını olumlu etkilemektedir. Bond ve Horn (2009), kamu eğitimi maliyetleri nedeniyle, 

düşük gelirli ailelerin çocuklarının ilave eğitim etkinliklerinden yararlanamamasının akademik 

performans üzerindeki etkilerini ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Sorge, Newsom ve Ha-
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gerty (2000), ders dışı fen etkinliklerine katılan öğrencilerin fen tutumlarında olumlu bir deği-

şim olduğunu ortaya koymuşlardır. Olumlu yetişkin rol modelleri tarafından denetlenen, yapı-

landırılmış ders dışı etkinliklere katılan ergenlerin, akademik anlamda daha başarılı olma çaba-

ları ve kendilerine yatırım yapma olasılıkları daha yüksektir (Jordan & Nettles, 1999). Araştır-

malar, nitelikli ders dışı etkinliklerin, bu etkinlikleri denetleyen yetkin ve duyarlı yetişkinlerle 

öğrencilerle arasında ilişki kurulmasını sağladığını, öğrencileri okula, akran grubuna ve okul 

değerlerine bağlılığını arttırdığını göstermektedir (Davalos, Chavez & Guardiola, 1999; Fullar-

ton, 2002; Mahoney, 2000; Mahoney & Cairns, 1997; Taylor & Nelms, 2006; Posner & Van-

dell, 1999). İlave programlar, öğrencilere daha az rekabetçi bir ortam sunmakta, işbirlikçi ça-

lışmayı desteklemekte ve dolayısıyla da öğrencilerin okula devamsızlık ve okulu bırakma eği-

limlerinin azalmasını sağlamaktadır (McNeal, 1995). Bu programlar, öğrencilerin ilgi alanlarını 

zenginleştirip ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra iyi bir vatandaşlık eğitimi almalarını da 

sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sorumluluk duygusu ilgi duydukları alanda çalışma alışkan-

lığı kazanmalarına, toplumsal ve ahlaki değerlere uygun davranışlar sergilemelerine ve kendile-

rini tanımalarına da yardımcı olmaktadır (Binbaşıoğlu, 2000).  

İlave program etkinliklerine katılımın bir diğer önemli katkısı da kapsayıcı eğitime des-

tek olmasıdır. Sorge, Newsom ve Hagerty (2000), azınlık öğrencilerinin ilave program etkinlik-

lerine katılımının olumlu etkilerini incelemişlerdir. Brown ve Evans (2002) da ders dışı bir et-

kinlik olarak sporun azınlık öğrenciler üzerindeki etkisini inceledikleri araştırmalarında okul 

sonrası etkinliklere katılım ile “okul bağlılığı ve devamı” arasında bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Araştırmaya göre, spor farklı etnik kökenlerden gelen çeşitli katılımcıları çekme-

yi ve öğrencilerin ilgisini sürdürmeyi sağlamaktadır.  

İlave Program Etkinlikleri Bağlamında Okul Gösterileri 

Okullarda her yıl belirli gün ve haftalarda ve eğitim öğretim yılı sonunda hazırlanan 

sportif etkinlikler, şarkı, dans, drama, tiyatro, oratoryo, şiir ve konuşmalar içeren milli bayram-

lar, okuma bayramı, mezuniyet töreni, öğretmenler günü programı gibi çeşitli adlarla anılan 

okul gösterilerin amacı hem okuldaki kültürel deneyimleri hem de öğrencilerin kişisel deneyim-

lerini ve gelişimini yansıtmaktır. Gösteriler aynı zamanda öğrencilere toplumsal, kültürel ve 

çevresel duyarlılık, bedensel dayanıklılık ve sanatsal ve estetik bakış açısı kazandırılması açı-

sından da önemlidir. Gösteriler sadece sonuç odaklı düşünülmemelidir. Okul gösterileri, dersler 

dışında da onaylanan, eğlenceli, benlik saygısını ve özgüveni artıran, arkadaş edinmeyi kolay-

laştıran fırsatlar sunabilmektedir. Gösterinin kendisi kadar gösteriye hazırlık süreci de bireylerin 

gelişimine hizmet etmektedir. Öğrenciler gösterilere hazırlık sürecinde, konusunda uzman ye-

tişkinlerle çalıştıkları takdirde yeni ilgi alanlarını keşfederler, bedenlerini tanımaya başlarlar, 

farklı bakış açılarıyla tanışırlar ve bireysel farklılıkları saygı duymayı öğrenirler. Ayrıca, öğren-

ciler hayatları boyunca kullanabilecekleri hedef ve önceliklerini belirleme, takım çalışması, 

zaman yönetimi, topluluk önünde konuşma, kendini farklı biçimlerde ifade etme, sorun çözme, 

analitik düşünme ve liderlik becerilerini de kazanabilirler.  

Sportif gösteriler sağlık bilincine sahip, zorluklar karşısında dayanıklı, kendi kendini 

kontrol edebilen ve odaklanma konusunda başarılı bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma- Gençlik ve Spor Bayramlarında yapılan sportif gösteriler bu duru-

mun en tipik örneklerindir. Dans ve halk oyunları da provalarda uzun bir süre ve yoğun bir şe-
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kilde hareket etmeyi gerektirdiğinden en az sportif etkinlikler kadar esnekliği, koordinasyonu, 

dengeyi ve kontrolü geliştirir. Ayrıca, adımları ve hareketleri öğrenmek için çabalamak hafıza-

nın gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Marsh (2015), çocukların dans yoluyla, mekansal far-

kındalık geliştirdiklerini, alanlarını paylaşan diğer bireylere karşı daha fazla dikkatli olduklarını 

belirtmektedir. Carter (2004) ve Soto (2001) tez çalışmalarında dans çalışmalarına katılan öğ-

rencilerle dans çalışmalarına katılmayan öğrencilerin başarıları arasında bir fark olduğunu orta-

ya koymuşlardır. Her iki çalışmanın bulguları da dansa katılan öğrencilerin daha fazla sebat 

gösterdiklerini ve dans etmeyen öğrencilerden daha yüksek notlar aldıklarını ortaya koymakta-

dır. Benzer şekilde Paulson (2012) da dans programının öğrencilerin beyinlerindeki çoklu sis-

temleri aktif hale getireceğine işaret etmekte ve duygularla öğrenme arasındaki bağlantıyı göz 

önüne sermektedir. 

Öğrencilerin farklı iletişim yolları kullanmalarına olanak sağladığından doğaçlama te-

melli drama (yaratıcı drama) etkinlikleri, öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini ifade etmede 

metin-temelli öğretimden daha etkili olmaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleri, öğrencilerin sanat 

temelli olmayan gerçek yaşam durumlarına hazırlanmalarını da sağlamaktadır. Doğaçlamalar 

olayları nasıl değerlendirecekleri konusunda farklı düşünmeye teşvik ettiğinden, beklenmedik 

ve/veya alışılmadık durumlara girmekten endişe etmeyen bireyler yetiştirilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca hayal gücünü, yaratıcılığı, dinleme, gözlemleme ve empati becerisini de olumlu etkiler. 

Benzer şekilde tiyatro gösterileri, işbirlikçi çalışma ve dayanışmayı öğrenmek, iletişim becerile-

rini geliştirmek için bir fırsattır.  

Müzik etkinlikleri, akıl yürütme ve odaklanma becerilerini ve hafızayı en az matematik 

dersi kadar geliştirmek ve akademik performansı arttırmaktadır. Erken yaşlarda müzik eğitimi 

almaya başlayan çocukların matematik ve uzamsal alanlardaki başarılarının arttığı gözlenmiştir. 

Ayrıca müzik dersleri alan çocukların, okuryazarlık, sözel bellek, görsel-işitsel beceriler, mate-

matik ve IQ gibi müziksel olmayan yeteneklerle ilişkilendirilen genel bellek becerilerinin, mü-

zik dersi almayanlara göre daha fazla gelişmektedir (Oxford University Press, 2006).  Müzikal 

aktiviteler beynin birçok farklı bölümünü içermektedir. Şarkı söylemek müzik ve dil içerdiğin-

den, bireylerin duygularını ifade etmelerini sağlar. Ayrıca, üst solunum yolundaki hava akışının 

iyileştirilmesini sağlar, kanın oksijenlenmesini sağlar ve stresi azaltır (Marsh, 2015). Hille ve 

Schupp (2013) çalışmalarında müzik derslerinin bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri spor, 

tiyatro veya danstan iki kat daha fazla geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmada, müzik ders-

leri alan çocukların bilişsel becerilerinin ve ders notlarının daha fazla olduğunu ve bu çocukların 

daha bilinçli, açık ve iddialı olduklarını belirtmişlerdir.  

Okul Gösterileri ve Sanat İlişkisi 

Sahne/gösteri sanatları eğitimi dünyada pek çok ilk ve orta öğretim düzeyindeki okul 

programlarının önemli bir parçasıdır. Okullarda her yıl belirli gün ve haftalarda ve eğitim öğre-

tim yılı sonunda şarkı, dans, şiir ve konuşmalar içeren gösteriler hazırlanmaktadır. Okul gösteri-

leri, sanatsal öğelere yer vermekle birlikte, her okulda hazırlanan gösterilerin niteliği ve hazır-

lanma süreci birbirinden farklı olduğundan, bu gösterilerin sanat olarak ele alınıp alınamayacağı 

konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır.  
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Sanatsal etkinlikler öğrencilerin hem zihinsel hem duyuşsal hem de bedensel gelişimini sağ-

lar. Sanatın diğer derslerle bütünleştirilmesi çoklu bakış açıları sağlar ve öğrencilerin risk alma-

ları için güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olur (Bradley, Bonbright & Dooling, 2013).  

Sanat yoluyla bireyler hem kendilerinin hem de diğerlerinin deneyimleri gözleme fırsatı bulur 

ve yeni bir bakış açısı kazanır. Bu nedenle çocuklara kültürün öğretilmesinde sanatın önemli bir 

rolü vardır (Macfee & Degge, 1980). Sanat; kültürün, düşüncelerin, değerlerin ve duyguların bir 

bireyden/ gruptan/ nesilden diğerine iletimini sağlar. Dolayısıyla, okul gösterilerinde yer alan 

sanatsal etkinliklerin de öğrencilerin ahlaki ve kişisel gelişiminde önemli bir rolü olduğu düşü-

nülmektedir. 

Okul gösterileri, ‘güncel okul yaşantısının' anlamlı bir göstergesi olarak kişiler arası ilişkile-

ri, çatışma ve sorun çözme yöntemlerini, okul kültürünü, okulun değerlerini ve felsefesini yan-

sıtmaktadır. Ayrıca, eğitimsel deneyimlerin dans, müzik, drama ve tiyatro gibi sanatsal etkinlik-

lerle bütünleştirilmesini sağladığından, öğrencilerin akademik öğrenmelerinin yanı sıra sanatsal 

ve sanatsal olmayan çeşitli beceriler geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır.  

Yöntem 

Bu çalışmada okullarda hazırlanan gösterilerin öğrencilerin ve öğretmenlerin sanata yönelik 

tutum ve davranışları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla nitel araştırma yöntemi be-

nimsenmiştir.  

Katılımcılar 

Çalışmaya gönüllülük esasına dayalı olarak, ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni 

(13 Kadın 7 Erkek) ile 3., 4. ve 6. sınıfta öğrenim gören 56 öğrenci (29 kız, 27 oğlan) katılmış-

tır.   

Katılımcı öğretmenlerin yaşları 30 – 48 aralığındadır. Sadece iki öğretmen yüksek lisans 

eğitimini tamamlamıştır, diğerleri (n=18) lisans mezunudur. Öğretmenlerin çoğu (n=18) okul 

gösterisi hazırlama konusunda herhangi bir eğitim almadığını ve bu gösterileri hazırlamanın 

öğretmenin görevi olmadığını düşündüklerini belirtmiştir. Diğer yandan, bir kadın öğretmen 

sanatla terapi ve yaratıcı drama eğitimi aldığını, bir erkek öğretmen ise halk eğitim merkezinde 

bir kursa katıldığını ifade etmiştir. Sanatla ilgili sınırlı da olsa eğitim aldığı belirlenen öğretmen-

ler okul gösterileri hazırlamaktan hoşlandıklarını, öğrencilerin sanat eğitimi sırasında gösterdik-

leri gelişimi izlemenin mutluluk verdiğini eklemişlerdir. 

Katılımcı öğrencilerin yaşları 9-12 arasındadır. Katılımcı öğrencilerin sınıf ve cinsiyete göre 

dağılımı Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Öğrencilerin hepsi okul gösterilerine katılmayı 

eğlenceli ve gurur verici bulmaktadır. Bütün öğrenciler okul gösterilerini izlemekten hoşlandık-

larını belirtmişlerdir.  
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Tablo 1. Katılımcı öğrencilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı 

 Cinsiyet   

Sınıf Kız Oğlan Toplam 

3 12 6 18 

4 8 16 24 

6 9 5 14 

Toplam  29 27 56 

 

Veri toplama ve verilerin analizi 

Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Elde edi-

len veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Görüşme metinleri araştırmacı tarafından bir-

kaç̧ defa okunmuş, bazı bölümler büyük harfle yazılarak, farklı işaretlemeler kullanılarak ya da 

altı çizilerek kodlamalar yapılmıştır. Birbirine yakın olan kodlar birleştirilerek temalar belirlen-

miştir. Bulgular rapor edilirken katılımcıların görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılar yorum-

lanmıştır. Katılımcı öğretmenlerin yaş ve cinsiyetleri ile öğrencilerin sınıf düzeyleri ve cinsiyet-

leri parantez içinde belirtilmiştir.  

Bulgular 

Öğretmen ve öğrencilerin okullarda hazırlanan gösteriler hakkındaki duygu ve düşünce-

leri, yedi tema altında sınıflandırılmıştır. Bu temalar: gösterilere yönelik tutum, gösterilerin 

niteliği/özgün değeri, gösterilerin öğrenciler üzerindeki etkileri, gösterilerin ekonomik boyutu, 

gösterilerin içerik seçimi, gösterilerin gözlenen sonuçları ve okul olanakları olarak adlandırıl-

mıştır. Okul gösterileriyle ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini yansıtan temalar ve kodlar Tab-

lo 2’de özetlenmiştir. Ayrıca, gösterilerin sanatsal özellikleri, gösterilerin içerik seçimindeki 

özerklik, gösteri öncesi ve gösteri sırasında hissedilen duyguları, görüşmelerden yapılan doğru-

dan alıntılarla detaylı biçimde yorumlanmıştır.  

Tablo 1. Okul gösterileriyle ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri 

Temalar Kodlar  

Gösterilere yönelik tutum Öğretmen 

 Zorunluluk 

 Görev  

Öğrenci 

 Görev  

 Eğlence 

 Mutluluk  

Gösterilerin niteliği/özgün 

değeri 

Taklit 
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Tekrar  

Popüler müzik 

Kültürel kimlik 

Yabancılaşma 

Sanat değerinden yoksun 

Estetik değil 

Sıkıcı  

Yorucu 

Mükemmeliyetçi  

Cinsiyetçi 

Gösterilerin öğrenciler 

üzerindeki etkileri 

Heyecan 

Mutluluk  

Hoşgörü 

Eğlence 

Haz 

Özsaygı  

İletişim 

Sunum becerisi 

Kendini ifade etme 

Ritim 

Uyum 

İtaat 

Başarı(sızlık) 

Örselenme 

Azarlanma  

Yorgunluk  

Sahne korkusu 

Utanma 

Değersizlik 

Nesneleşme 

Endişe 

Gösterilerin ekonomik bo-

yutu 

Kostüm 

Eğitmen ücreti 

Reklam/tanıtım (gösteriş) 



 

 

Ilave Eğitim Programı Olarak Okul Gösterileri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri 

                                                               

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 25, Temmuz 2018, s. 57-75 

 

65 

Gösterilerin içerik seçimi Yetişkin kararları 

 Öğretmen  

 Yönetici 

 Veli  

 Milli eğitim müdürü 

Öğrenci merkezli değil 

Özgür seçim 

Gösterilerin gözlenen so-

nuçları 

Yetişkinlerin eğlenmesi 

Öğrencilerin eğlendirmesi 

Takım çalışması 

Tektipleştirme 

Disiplin 

Kurallar 

Sınır  

İtaat etme 

Okul olanakları Gösteri salonu 

Prova yapılacak mekan 

Okul ve sınıf mevcudu 

Drama öğretmeni 

Sanat/estetik eğitmeni 

Dans öğretmeni 

Ses sistemi 

Dekor 

 

Öğretmenlerin okul gösterileri hakkındaki duygu ve düşünceleri 

Katılımcı öğretmenlerin çoğu (n=18) okul gösterisi hazırlamak için herhangi bir eğitim 

almadığını, ayrıca bu tür gösterileri hazırlamanın öğretmenin görevi olmadığını belirtmişlerdir. 

Okul gösterisi hazırlamak zorunda kalan bazı öğretmenler (n=10) bu süreçten hoşlanmadıklarını 

belirtmişlerdir. Aşağıdaki alıntılar öğretmenlerin görüşlerini detaylandırmaktadır.  

‘Okul gösterisi hazırlamak hoşuma gitmiyor. Çünkü benim görev tanımımda gösteri hazırlamak 

yok, olmamalı da.’ (E, 41) 

‘Okul gösterisi hazırlamaktan hoşlanmıyorum. Bu konuda eğitim almış kişiler ortaya daha gü-

zel, estetik ve başarılı çalışmalar çıkarmaktadır.’ (E, 46) 



 

 

Ilave Eğitim Programı Olarak Okul Gösterileri: Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri 

                                                               

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 25, Temmuz 2018, s. 57-75 

 

66 

‘Okul gösterisi hazırlarken çok sıkılıyorum. Okullarda hem fiziki alt yapı yok hem de o eğitimi 

verecek, o gösteriye hazırlayacak öğretmen yok. Benden müzik ve beden eğitimi dersi bile ver-

mem isteniyor. Ama eğitimini almadığım bir konuda ne kadar verimli olurum? En büyük sorun 

da bu zaten, eğitim almadığın işi yapıyorsun.’ (K, 42) 

Katılımcılardan yaratıcı drama, sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi konusunda eğitim aldı-

ğını belirten bir öğretmenin görüşleri ise şöyledir:  

‘Okul gösterisi hazırlamak öğretmenin görevi olmamalıdır.  Çünkü, yeteneklere bağlı alanlarda 

öğretmenler için zorlama olmamalı diye düşünüyorum. Ben mesela, sınıf içinde kalacak veya 

kısa süreli gösterimler ya da video kayıt ile ailelere ulaştırabildiğim drama çalışmalarını sevi-

yorum. Ancak, velilerin kaprisleri, bencil istekleri ile uğraşmak çok zor. Salonlar, seslendirme 

sistemleri çok yetersiz. Sınıfımda öğrenci mevcudu fazla. Okul salonu yoğun kullanıldığı için 

boş bulup, prova yapmak nerede ise imkansız. Ailelere ekonomik yük getiriyor. Bazı aileler 

farklı gerekçelerle katılmak istemiyor. Bu durum öğrenci üzerinde olumsuz etki yaratıyor.’ (K, 

48) 

Öğretmenlerin okullarda hazırlanan gösterilerin niteliği/özgün değeri ile ilgili görüşleri 

genellikle olumsuzdur. Aşağıdaki alıntılar öğretmenlerin bu konudaki düşüncelerini örneklen-

dirmektedir: 

‘Herhangi bir sanat değeri taşımıyor okul gösterileri. Bu gösterilerin tek amacı var o da gösteri 

izlemeye gelen protokolü memnun etmek. Öğrenci bir sirk maymunu gibi kullanılıyor. Kültürel 

kimlik kazandırma gibi ifadeler bu gösteriler için yersiz.’ (E, 42) 

‘Genellikle zorunlu olduğu için okul gösterileri hazırlanır. Sanat değeri taşımazlar. Toplumun 

kültürel mozaiğini yansıtmazlar.’ (E, 32) 

‘…etkinliklere katıldıklarında çocuklar çok eğleniyorlar ve sosyallik kazanıyorlar. Bazı çocuk-

lar bu etkinlikler de olmasa yalnız kovboy gibiler, arkadaşları yok. Ancak gösterilerin ders ba-

şarısına bir katkısı yok. Hatta sana şunu söyleyeyim ders başarısı çok yüksek olan öğrenciler 

hem beden eğitiminde hem de bu tür gösterilerde vasat kalıyor. Neden bilmiyorum ama özellikle 

sayısal zekası kuvvetli çocuklar ne sportif etkinliklerde iyi oluyor ne de diğer oyunlarda’ (E, 42) 

‘Gösterilerin gözle görülür bir artı değeri yok. Sadece protokol eğlendiriliyor. Çocuklar hem 

güneşin altında hem de ayakta yorgunluktan ölerek resmen eriyor. Protokol ise gölgede otura-

rak keyif yapıyor. Bu sözde çocuk bayramında da aynı, çocuklar eğlenmiyor, eğlendiriyor. Tek 

iyi vakit geçiren protokol üyeleri. Ve o gösteriler bir anda pat diye çıkmıyor. Uzun yorucu ve 

dersleri aksatan çalışmaların sonucudur o izlenen gösteriler.’ (E, 41) 

Diğer yandan bazı öğretmenler okul gösterilerinin öğrencilere sanatsal-estetik deneyim 

kazandırma konusunda olumlu etkisi olacağını düşünmektedirler. Öğretmenler bu gösterilerin 

‘kısıtlı oranda da olsa bu gösterilerin sanatsal değeri olabileceğini ve belli oranda sanatsal ve 

estetik deneyim kazandırdığını’ (E, 47) ve ‘kültürel kimlik kazandırabileceğini’ (K, 42) düşün-

mektedir. Aşağıda öğretmenlerin görüşleriyle ilgili alıntılar yer almaktadır:  
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‘Başarılı çalışmacıların elinden geçen her öğrenci mutlaka sanat adına bir şeyler alacaktır. 

Tabii gösteri gruplarına her öğrenciyi sokmaya çalışmak veya ailelerin ısrarla kendi çocukları-

nın ekibe alınmasını istemesi gösteri kalitesini düşürüyor.’ (K, 48) 

‘…müziğe, ritme ve ezgiye uyum, bedensel ve zihinsel koordinasyon, grup etkileşimi gibi açılar-

dan bu tarz çalışmaların çocuklar için iyi olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin farklı yetenek-

lerini keşfetmek ve geliştirmek açısından da önemli buluyorum’. (E, 32) 

‘…sanata karşı tutum konusuna pozitif etkisi olduğunu düşünmekteyim. Ama zorlayıcı olursa 

çocukların sanattan soğuyacağı kanaatindeyim.’ (E, 39) 

Öğrencilerimizi ne kadar sanatla, şiirle, oyunla iç içe kılarsak gelecek nesillere güvenle bakabi-

liriz. (E, 34) 

Bazı öğretmenler, okullarda hazırlanan gösterilerin içeriklerinin birbirini tekrar ettiğini, 

yaratıcılığa ve yeniliğe imkan vermediğini, kültürel öğeler barındırmadığını ve kültür endüstri-

sinin bir uzantısı olan popüler kültürden etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu konudaki bazı öğret-

men görüşleri şu şekildedir: 

‘Pop şarkıları ile hazırlanan gösterilerin veya yetişkin devinimlerini taklit etmeye yönelik figür-

lerin kültür üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde dini formları taşıyan 

çalışmalarında çocukların kişilik yapısını ve bakış açısını etkileyeceği kanaatindeyim. İnsanlar 

ve çocuklar; takdir edilmekten, beğenilmekten mutluluk duyar. Büyüklerin beğenisini kazana-

bilmek ya da onayını almak için çocuklar verilen görevleri sorgusuz sualsiz kabullenir. En bü-

yük riski büyüklerin bu yaklaşımında buluyorum. Çoğu zaman çocukları kullandıklarını düşü-

nüyorum.’ (K, 48) 

‘Gösteriler genellikle popüler kültürün etkisinde olduğundan kültürel yabancılaşmaya neden 

olabiliyor.’  (E, 36) 

‘Kültürümüzün parçası halkoyunlarını öğretmek, kimlik kazandırma konusunda etkili diye dü-

şünüyorum.’ (K, 42) 

‘Okul gösterileri kültürel bir öğe barındırmıyor o nedenle kendi kültürüne yabancılaşma gibi 

bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki çoğu gösteri birbirinin tekrarı olan halk oyunu olmakta. 

Her sene tek figür dahi değişmeden aynı şey yapılır. Çocuk kısır bir döngüde halk oyununa 

mahkum edilmemeli. Ben 16 yıldır buradayım, 16 yıldır 23 Nisanlarda aynı halk oyunları oyna-

tılıyor. 

Başka danslar olabilir ve ne bileyim dans dışında farklı şeyler de düşünülsün artık…halk oyun-

larından gına geldi.’ (E, 42) 

Katılımcı öğretmenlere okullarda gösteri düzenlerken planlarını istedikleri gibi yapmak-

ta özgür olup olmadıkları sorulmuştur. Gösterileri hazırlayan öğretmenler içerik seçiminde ve 

planlamada özgür olmadıklarını belirtmişlerdir. Aşağıdaki alıntılar öğretmenlerin bu konudaki 

düşüncelerini detaylandırmaktadır:  
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‘Gösterileri hazırlayan öğretmenlerin çok özgür olduğunu düşünmüyorum. Okulun veli grafiği 

seçimleri etkiliyor. Kostüm, müzik veya çalışılan eserlerde kısıtlama yarattığını biliyorum. MEB 

onayından geçmeyen eserleri kullanmak sakıncalı. Velinin şikâyet etmesi durumunda öğretmen-

lerin soruşturma geçirdiğine de şahit oldum’. (K, 32) 

‘Gösteri düzenleyen öğretmenler özgür değil. Gösteri sadece protokolün hoşuna gidebilecek 

içerikler taşıyabilir. Çocukların fikri asla sorulmuyor.  Hatta hazırlanan gösterilerde zaman 

zaman iptaller olabiliyor üst yöneticilerin istekleri yüzünden. Mesela çalışmalar yapılmış, ha-

zırlıklar tamam ve gösteriye kadar hiç kimse olmaz dememiş, tam gösteri çıkacaklar ‘yabancı 

müzikli gösteriler yasak’ deniyor.’ (E, 42) 

‘Gösterilerin içeriğinin seçimi konusunda öğretmenlerin çok özgür olduklarını söyleyemeyiz. 

Mutlaka müdahaleler olmaktadır. Sanatın, müziğin evrenselliği çok dikkate alınmamaktadır. 

İsterler ki daha ‘bizden olsun’ bütün gösteriler. Son zamanlarda gösterilere ne kadar dini figür 

girerse o kadar destek almaktadır. Anasınıfı gösterilerinde bu konuda çok abartıya kaçınılmak-

tadır. Çocukların kafasında oluşmayan kavramlar bu gösterilerde işlenmektedir. Mesela ölüm, 

şehitlik gibi.’ (K, 48) 

‘Sadece okul müdürü değil, bakanlık bile bu konulara (gösterilere) müdahale etmektedir. Ya-

bancı bir müziğin çalınması dahi istenmemektedir.’ (E, 36) 

Diğer yandan bazı katılımcılar okullarda hazırlanacak gösterilerin içeriğinin seçiminde 

okul yöneticisinden izin alınmasını doğru bulmaktadır. Bu katılımcıların görüşleri aşağıdaki 

alıntılarla daha iyi anlaşılmaktadır:  

‘Ülkenin şu anki durumu (OHAL, güvensizlik ortamı vs.) söz konusu olduğundan ‘okul müdü-

ründen izin gerekir’ demek zorundayım. Gerekçem de gösteri hazırlayan öğretmenlerin çoğu-

nun sanatsal bir etkinlik değil de ideolojik düşünceli etkinlikler yapabileceklerini düşünüyor 

olmam. Gerçi sanatsal etkinlikler de izin alınarak yapıldığında sansüre uğrayabiliyor ama maa-

lesef zihniyet olarak henüz sanata değer verecek bir alt yapıya sahip değiliz.’ (E, 36) 

‘Nezaket düzeyinde bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İdarenin okul içinde yürütülen 

çalışmaları takip etmesi ve bilgi sahibi olması gerekli. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek 

zorundalar. Ben idareci olsam yapılan çalışmalardan haberdar olmak isterdim.’ (K, 48) 

Katılımcı öğretmenlere ‘okullarda hazırlanan gösterilerin öğrencileri nasıl etkilediği’ 

sorulduğunda genellikle olumsuz görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Katılımcı öğretmenle-

rin görüşleriyle ilgili alıntılardan bazıları aşağıda yer almaktadır:  

‘Sanatsal değer taşıyan gösteri sayısı çok az olduğundan okullarda hazırlanan gösterilerin öğ-

rencilerin sanata olan sevgisini ve ilgisini etkilediğini sanmıyorum.’ (E, 36) 

‘Ülkemizde çocukların okul dışında sanatla buluşabilecekleri alanlar çok kısıtlı. Zaman, eko-

nomik sebepler veya yetersiz sanat merkezi sayıları sebebi ile okul tek eğitim alanı olarak kal-

maktadır. Bu yüzden okullarda hazırlanan gösterilerin öğrencilerin sanata olan sevgisini olum-

lu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.’ (E, 42) 
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‘Okul gösterilerine genelde çocuklar çok hevesle başlıyor ve o hevesle de isteneni yapıyorlar. 

Ancak gösteri hazırlanacak zaman kısıtlıysa ve ani bir gösteri isteği gelmişse onun stresi olabi-

liyor ve bu hem hazırlayan öğretmene hem de öğrencilere sorun yaşatıyor. O stresten dolayı 

arada bir öğrenciyi azarlamalar olabilir. Geçen sene okuma bayramı hazırlığında ben barut 

fıçısı gibiydim mesela.’ (E, 41) 

Katılımcı öğretmenlere göre velileri memnun edecek rol seçmek çocukları memnun et-

mekten daha zor olmaktadır. Veliler sahnedeki çocuklarının gösterisini belgelemekle meşgul 

olduklarından gösterinin içeriğini kaçırmaktadırlar.   Ayrıca, veli sahnede gördüğü her davranışı 

çocuğunun tüm hayatına genelliyor, sahnedeki başarıyı ya da başarısızlığı gerçek yaşam başarısı 

olarak algılamaktadır.  

‘Yetişkinlerin kirli dünyasına, çocukların sanat aracılığı ile dahil edilmesi çok rahatsızlık verici. 

Ruhsal ve bedensel olarak çocukların şekillendirilmeye çalışılmasında sanat öğeleri de yaygın 

olarak kullanılmakta. İçinde bulunulan siyasi dönemlere ya da yaklaşımlara göre gösterilerin 

içeriğinin ne kadar değiştiğini açıklıkla gözleyebiliyoruz. Sanat eğitimi verecek alan uzmanları-

nın okullarda olmaması en büyük eksiğimizdir.’ (K, 48) 

Öğrencilerin okul gösterileri hakkındaki duygu ve düşünceleri 

Öğrencilerin çoğu hem izleyici olarak hem de gösteride görev alarak okul gösterilerine 

katılmaktan memnun olduklarını belirtmektedirler. Gösterileri izlerken mutluluk, heyecan ve 

merak hissettiklerini ve gülüp eğlendiklerini, farklı kültürlerin danslarını öğrendiklerini belirt-

mişlerdir. Aşağıdaki alıntılar öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır:  

‘Okul gösterilerini çok severim. Çok şaşırtıcı ve neşeli hissederim.’ (4. Sınıf, Oğlan)  

‘Gösterilerde olmak gurur verici. Okul gösterilerini izlerken şiir ve metinleri dinlerken öğreni-

yorum. (4. Sınıf, Kız)  

‘Okul gösterilerine katıldığım zaman içimde bir heyecan olur ve o zaman içimde kelebekler 

uçuştuğu için seviyorum. Gösterileri izlerken mutluluk ve öğrendiğimi hissediyorum. Gösteri-

lerde görev aldığım zaman da heyecan ve bir endişe hissediyorum.’ (4. Sınıf, Oğlan)  

‘Okul gösterilerine katılmak beni çok heyecanlandırıyor ve beni endişelendiriyor. Gösterileri 

izlemek bana mutluluk veriyor.’ (4. Sınıf, Kız)  

Yapılan görüşmelerde, öğrencilerin çoğunun gösterileri izlemeyi sevdikleri, ancak iz-

lerken okulun fiziki şartlarından dolayı sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki alıntılar 

öğrencilerin duygu ve düşüncelerini göz önüne sermektedir:  

‘Tören çok kalabalıktı. Ben arka sırada olduğum için hiçbir şey göremedim. Veliler sürekli fo-

toğraf çekiyordu.  Pek fazla eğlenemedim.’ (5. Sınıf, Kız)  

Öğrenciler gösterilere hazırlıklar ve gösteriler sırasında bazı olumsuzluklar yaşadıkla-

rından, uzun süren provalar nedeniyle yorgunluk, derslerden geri kalma, değersizlik, endişe, 

utanma, değersizlik ve başarısızlık duygularına kapıldıklarını belirtmişlerdir.  
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‘İlkokuldayken öğretmenim sınıfımızdan seçtiği kız arkadaşlarıma çiftetelli oyununu öğretiyor-

du. Beni de seçmesini çok istiyordum. Annem öğretmenimle konuştu ve beni de gruba aldı öğ-

retmenim. Ama daha ilk derste, bana hiçbir şey öğretmediği halde hadi oyna bakalım dedi. Ben 

de onları uzaktan izlerken gördüklerimi yapmaya çalıştım. Hem öğretmenim hem de arkadaşla-

rım bana güldüler. Öğretmenim beceriksiz olduğumu söyledi ve beni sınıfa gönderdi. Çok kötü 

hissettim kendimi. O kızlar kadar başarılı olmadığım için öğretmenimin beni sevmediğini dü-

şündüm.’ (6. Sınıf, Kız)  

Ayrıca, öğrenciler okul gösterilerinin seçiminde kendi görüşlerine yer verilmediğini be-

lirtmişlerdir. Yapılacak gösterinin içeriği öğretmenler tarafından seçilmektedir. Bu etkinlikler 

öğrenci merkezli değildir, öğrenciler sadece verilen rolü ezberlemekte ve görevini yapmaktadır.  

‘Öğretmenim beni çarşaflı bir kadını oynamaya zorladı. Giydiğim kıyafetleri hiç sevmedim. 

Kendimi kötü hissettim. O rolü oynamak istemediğimi söylediğim zaman öğretmenim bana çok 

kızdı.’ (3. Sınıf, Kız)  

Öğrencilerin görüşmelerde verdikleri yanıtlardan, gösterilerde öğrencilerin eğlenmek 

yerine eğlendirmeye odaklandıkları anlaşılmaktadır. Bazı çocukların kendilerini baskı altında 

hissettiklerini, duygularının örselendiğini ve okul gösterilerine katılmaktan imtina ettiklerini 

belirtmişlerdir.  

‘Ailelerimizi ve arkadaşlarımızı eğlendirdiğimizi düşünüyorum.’ (6. Sınıf, Oğlan)  

‘Çok yoruldum ama bizi beğendikleri için sevindim.’ (4. Sınıf, Kız)  

‘Mendilimi düşürdüm oynarken. Herkesin içinde çok utandım. Öğretmenim bana kızacağı için 

korktum.’ (6. Sınıf, Oğlan)  

‘Sınıfta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumak için ben seçildim. Okuldaki elemelere çok çalış-

tım. Herkes kağıttan okurken ben ezberden okudum. Ama boyum kısa diye benim kürsüden gö-

rünmeyeceğimi söylediler. Sınıfa döndüğümde öğretmenim ve arkadaşlarım benimle alay etti. 

Bir daha asla şiir bile okumadım.’ (6. Sınıf, Kız)  

‘Kendi dansımızı yaptıktan sonra diğer arkadaşlarımı izleyemedim. Annem eve gitmek zorunda-

yız dedi.’ (3. Sınıf, Oğlan)  

TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Okul gösterileri, genellikle dans, müzik, oratoryo, şiir okuma, konuşma yapma, drama 

ve tiyatro gibi etkinlikleri içermekte, öğrencilerin kendine güven, topluluk önünce konuşma, 

kendini farklı yollarla ifade etme, takım çalışması yapma, iş birliği, dayanışma, farklılıklara 

duyarlılık ve saygı, iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. İlave program olarak 

adlandırılan bu tür etkinlikler, diğer derslerdeki başarıyı da olumlu etkilemektedir. Ancak göste-

rilere katılmak sadece yüksek notlar ve akademik başarı ile ilgili değildir. Dans, müzik, drama 

gibi etkinlikler, öğrenme sürecinde öğrencilerin daha derin bir kavrayış kazanmalarına ve daha 

etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ancak araştırmanın bulguları, ilave program olarak 

ele alınan okul gösterilerinin yeteri kadar özenle hazırlanamadığını, öğrencilere istenilen beceri-
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leri kazandırmada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Belirli gün ve haftalarda düzenlenen 

okul gösterilerine yönelik olarak yapılan araştırmaların çoğunda bu etkinliklerin amacına ulaş-

madığı, sağlıklı yürütülemediği ve öğrencilere yararlı olmadığı ortaya çıkmıştır (Duruhan & 

Bedir, 2005; Gültekin, 2007, Şiringel, 2006).  

Bulgular gösterilerin özgün içeriğinin olmamasının yanı sıra içerikte öğrencinin yaşına 

ve gelişim düzeyine uygun olmayan konulara (şehitlik, ölüm, şiddet vb.) yer verildiğini ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca gösterilerde kullanılan şarkıların sözleri ve dansların koreografileri de örtük 

mesajlar içermektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren dans figürleri küçük yaşlarda ço-

cukların zihinlerini cinsiyetçi fikirlere maruz bırakmaktadır.  Bu bulgu Pedagoji Derneği’nin 

bulgularıyla da örtüşmektedir. Okul gösterileri, öğrencilere kültürel kimlik kazandırmak, atala-

rıyla ya da etnik kökeniyle bağlantı kurmalarını sağlamak için uygun bir yol olarak görülmekle 

birlikte, çalışmanın bulguları gösterilerde seçilen içeriklerin popüler kültürün etkisi altında kal-

dığını ve kültürel yabancılaşmaya neden olduğunu ve ortaya koymaktadır. Gösterilerin içeriği-

nin kitle kültürünün işleyişinin dışında kalması ve kitle kültürünün etkilerini azaltmaya yönelik 

olması öğrencilerin kendilerini özgün biçimde ifade etmelerini özendirebilir. Bu bakımdan içe-

rik seçiminde pedagojik kaygıların yanı sıra sanatsal ve estetik kaygılar da göz önünde tutulma-

lıdır. 

Araştırma sonuçları okul gösterilerinin çocuğunun yaratıcılıktan ve yenilikten yoksun 

olduğunu, aynı gösterilerin her yıl tekrarlandığını, bu bakımdan da öğrencilere çok fazla bir artı 

değer katmadığını ortaya çıkarmıştır. Pedagoji Derneği’nin de ana okulu gösterileri ile ilgili 

benzer bir açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre de çocukların sadece verilen rolleri 

ezberleyip tekrar etmeleri ve kurallara uymaları beklenmektedir (Pedagoji Derneği, 2017). 

 Okul gösterilerinin amacı öğrencilere uyum ve itaati değil, özgür bireyler olarak kendilerini 

ifade etmenin farklı yollarını sunmak olmalıdır.  

Öğretmenler, okullarda düzenlenen gösterilerin çoğunun sanatsal ve estetik değer taşı-

madığı düşünmektedir. Gösterilerin hazırlanmasında zorunlu olarak görevlendirilen öğretmenle-

rin sanat eğitimi konusunda eğitim almamış olmaları bu sorunu daha arttırmaktadır. Öğretmen-

ler zorunlu olarak görevlendirildikleri okul gösterilerini hazırlarken geçmiş yıllarda yapılmış 

gösterilerin tekrarını hazırlamaktadır. Bulgulara göre öğrencilerin bu gösterilerdeki rolü belirle-

nen görevi yerine getirmek, kurallara ve düzene uymak ve öğretmeni taklit etmektir. Fineberg 

(1992) çalışması da bu bulguyu desteklemektedir. Fineberg dans eğitiminin bazı yönlerini eleş-

tirmiştir. Yaptığı gözlemlerde, dans çalışmalarının öğrencilerin sadece öğretmeni taklit etmele-

rini ve hareket sırasını takip etmelerini gerektirdiğini ortaya koymuştur.  

Araştırma bulgularına göre okul gösterilerinin öğrenciler açısından bazı olumsuz yanları 

vardır. Gösteriler için yapılan provalarda ve gösteriler sırasında bazı öğrencilerin azarlandığı, 

utandıkları, yoruldukları ve sıkıldıkları ortaya çıkmıştır.  Bu bulgu Pedagoji Derneği 2017 yılın-

da yapılan yazılı açıklama ile örtüşmektedir. Derneğin açıklamasında okul öncesi öğrencilerinin 

yıl sonu gösterilerine hazırlanırken ve gösteriler sırasında bedensel ve zihinsel yönden yorul-

duklarını, uyarı ve ikazlar nedeniyle yıprandıklarını kaygı yaşadıklarını belirtilmektedir (Peda-

goji Derneği, 2017).   
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Bulgulardan, okul gösterisi hazırlama konusunda yeterli eğitim ve deneyime sahip ol-

mayan öğretmenlerin okul programının gerekliliği olarak gösteri hazırlamaya zorlanmasının bu 

gösterilerin istenen amaçlara hizmet etmesine engel olduğunu ortaya koymaktadır.  Ayrıca yap-

tıkları işten keyif almayan öğretmenlerin iş doyumları da olumsuz yönde etkilemektedir. Okul 

gösterisi hazırlayan öğretmenler için herhangi bir ödüllendirme ya da destek sistemi bulunma-

maktadır.  Öztürk (2014) çalışmasında bazı öğretmenlerin belirli gün ve haftalara yönelik olarak 

hazırlanan etkinliklerin ilgi çekici olması için özel bir çaba harcamadıklarını belirtmektedir.  

Araştırma bulguları okullardaki gösteri salonlarının ve seslendirme sistemlerinin yeter-

siz olduğunu göstermektedir. Öztürk (2014) ve Şiringel (2006)’in çalışmalarında da belirli gün 

ve haftalara yönelik etkinliklerin yürütülmesi için okulların teknik alt yapı ve donanım ile fiziki 

olanaklarının yeterli olmadığı belirtilmişlerdir.  

Dünyanın pek çok ülkesinde okul öncesi, anaokulu ve ilkokuldaki eğitim programları, 

çocukların kendilerini çevreleyen dünyayı ve kendi yaratıcı ve sanatsal yeterliliklerini fark et-

melerine yardımcı olacak yaratıcı konular içermektedir (Pramling-Samuelsson, Carlsson, Pram-

ling, & Wallerstedt, 2009). Dünyada yaratıcı düşünen bir gelecek nesil için sanat eğitimine veri-

len önem gün geçtikçe artmaktadır. Kültürel, sanatsal ve estetik eğitim gerçekleri eleştirme tu-

tumunu geliştirir ve bireysel kimliğin gelişimini sağlar.  

Eğitimbilimciler eğitimde yalnızca zihinsel düşünme becerilerine odaklanılmasının 

olumsuz sonuçları konusunda uyarılarda bulunmaktadır (Denac ve diğ. 2013). Her ne kadar 

günümüzde okuma, yazma ve matematik daha önemli dersler olarak görülse de eğitimin ilk 

yıllarında sanatsal, sportif ve estetik konulara daha fazla yer verilmelidir.  

Okul gösterilerinin en belirgin yararlarından biri de çocukların kendilerini bir seyircinin 

önünde nasıl sunacağını öğrenmesini sağlamasıdır. Ayrıca, çocukların özgüvenlerini geliştirme-

lerine, bedenlerini tanımalarına ve kaygıların üstesinden gelmeyi öğrenmelerine, sosyal etkile-

şim ve iş birliği becerilerinin gelişmesine olanak tanır. Okul gösterileri, öğrencilere yerel ve 

yabancı kültürün tanıtılmasında önemli yollardan biridir. Gösterilerde kullanılan danslar, senar-

yolar, şarkılar, şiirler ve müzikler doğru seçildiğinde öğrencilerin hem kendi kültürlerine hem 

de farklı kültüre yönelik farkındalık ve duyarlıkları artar. 

Sanat eğitimi hem bilişsel süreçlerin hem de entelektüel kapasitenin gelişimine destek 

olmasına rağmen, Türkiye’de malî desteğin ilk kesildiği alanlardan biridir. Alan yazın, sahne ve 

gösteri sanatlarına katılımın öğrencilerin hem okul başarısı arttırdığını hem de 21. yüzyılın ge-

rektirdiği bilgi ve becerileri (özgünlük, eleştirel düşünme, girişimcilik, risk alma, iletişim, ken-

dini ifade etme ve sorun çözme) kazanmalarına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır (Brad-

ley, Bonbright & Dooling, 2013; Carter, 2004; Hille & Schupp, 2013; Leonard, 2012; Oxford 

University Press, 2006; Paulson 2012; Soto, 2001). 

Bazı pedagog ve eğitimciler okul gösterilerinin hazırlanması ve gösteriler sırasında ya-

şanan aksaklıklar ve yapılan pedagojik hatalar nedeniyle bu gösterilerin çocuklara yarardan çok 

zarar verdiğini, özellikle küçük yaşlardaki çocuklara bu tür gösterilerin yaptırılmamasını öner-

mektedirler (Alişanoğlu-Polat, 2018; Gökbulut, 2014; Pedagoji Derneği, 2017; Teber, 2013; 

Zorlutuna, 2017). Okul gösterilerine katılmanın öğrenciler göz ardı edilemeyecek kadar önemli 
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üzerinde olumlu etkileri vardır. Okul gösterileri tüm öğrencilerin kendilerini farklı biçimlerde 

ifade etmelerine olanak sağladığından eğitim programlarının demokratik, kapsayıcı ve kültürle-

re duyarlı olmasını da sağlayabilir. Alan yazında da ilave program etkinliklerine katılımının 

azınlık öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine işaret eden çalışmalar rastlanmaktadır (Brown & 

Evans, 2002; Sorge ve diğ. 2000). Dezavantajlı/engelli ve mülteci çocuklar da dahil olmak üze-

re bütün çocuklar, çok yönlü, kültürel açıdan zengin bir eğitimi hak etmektedir. Eğitim progra-

mı dışında kalan etkinliklere katılım ile okula bağlılık arasındaki olumlu ilişki göz önüne alındı-

ğında (Brown & Evans, 2002), tüm öğrenciler için kapsayıcı ve çekici olan ilave programların 

okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülerek, bu etkinliklerin içerik seçiminden 

hazırlanmasına kadar her aşamasının özenle ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan, okul 

gösterilerini kaldırmak yerine, bu gösterileri hazırlamada gönüllü olan öğretmenlere sahne ve 

gösteri sanatları alanında hizmet içi eğitim fırsatları sunulabilir. Gösteriler sırasında öğrencilerin 

yaşadığı kaygıyı azaltmak için seyircilerin üst düzey yöneticiler, yetişkinler, öğretmenler yerine 

çocukların kendilerini güvende hissettikleri kişilerden (ebeveyn, arkadaş) oluşmasına özen gös-

terilmelidir. Ayrıca, gösterilerde öğrencilerin rolünün ‘eğlendiren’ değil, ‘eğlenen’ haline geti-

rilmesi için sonuç (gösteriş, prestij) odaklı çalışmalar yerine süreç (emek, çaba) odaklı etkinlik-

ler düzenlenebilir. Bu çalışma okul gösterilerinde yaşanan aksaklıklar ve eksikliklerin belirlen-

mesi için bir adımdır. Sonraki çalışmalarda okul gösterilerinin etkin bir biçimde planlanması 

için öğretmenlerin, sanatçıların, sporcuların ve pedagogların görüşlerine yer verilebilir.  
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