
 

 

 

ÖZGÜVEN DRAMA 

 Öğrencilerden gruplar oluşturmaları istenir. 

 Her grup Ek-1,  Ek-2 ve Ek-3’teki olaylardan birini canlandırmak üzere 

görevlendirilir. 

 Gruplar hayatlarında karşılaştıkları başka olayları farklı açıdan ele alabilir. 

 Dramanın sonu grup öğrencileri tarafından belirlenir.  

 Dramalar sırasında öğretmen numaralı yerlerde dramayı dondurur. Canlandırma yapan 

öğrencileri hareketsiz bekler.  Öğretmen diğer öğrencilerle konuşur ve eksikleri tespit 

eder.  

 Önerilere göre drama filmin geri sarılması gibi geriye sarılarak değiştirilecek kısımlara 

geri dönerler. Drama sınıftan çıkan önerilere göre yeniden doğaçlama oynanır. 

 Drama sonunda gruplara teşekkür edilerek ders sonlandırılır. 

 

  



Ek-1 

 

Fatih, üniversiteye giriş  sınavı için çok çalışmaktadır. Dershanedeki netleri ve okul başarısı 

istediği üniversiteye rahatça girmesini sağlayacak düzeydedir. 

Fatih, başlarda çok sosyal biri olmasına karşın bu dönemde yalnız kalmayı ve ders çalışmayı 

seçmiştir. Fakat Fatih’te davranış değişikliği görülmeye başlanır.  

Fatih stresli olduğu günlerde tırnak yemektedir. Sorularla uğraşırken sürekli sağ ayağını 

sallamaktadır. Arkadaşlarıyla konuşurken ani sinirlenme baş gösterir. (1) 

(1) Sizce Fatih kendine güvenen biri mi? 

Okuldaki başarısı Fatih’in özgüven sahibi olduğunu mu gösteriyor? 

 

Fatih’in annesi oğlunun tıp okumasını istemektedir ve çok umutludur. Bazen oğlunun 

gerçekten tıpta okuduğunu düşünerek ona hastalıklarını sorar. Oğlunun ders çalışırken 

biyolojik terimleri duydukça mutlu olur. (2) 

(2) Fatih’in annesi bizim hayatta karşılaştığımız insanlara benziyor mu? 

 

Babası ise oğlunun mühendislik okumasını istemektedir. Hatta bu konuda ileride oğluna iş 

yeri açmayı bile düşünür. Ayrıca Fatih’e istediği mühendislik dalını yazabileceğini söyleyerek 

ona seçme hakkı verdiğini düşünür. (3) 

(3) Fatih’in babasının özgüveni hakkında yorum yapabilir miyiz? 

Fatih babasının oğluna verdiği özgürlük alanı yeterli midir? 

Fatih sınavı kazanamazsa ailesinin tutumu sizce ne olabilir? 

Fatih’in hayalleri ise bambaşkadır. O dünya çapında yönetmen olmak istemektedir. Ama 

ailesini de üzmek istememektedir ve bu yüzden ailesinin istediği bölümleri kazanmak için 

uğraşır. 

……………………. 

 

 

 

  



 

 

Ek2 

Beyza marka giyinmeyi seven biriydi ancak ailesinin buna gücü yoktu. O da arkadaşları 

arasında mahcup olmamak için yalanlar söylerdi. Ona göre herkes ona bakıyor, nasıl 

göründüğüyle ilgileniyorlardı. (1) 

(1) Beyza dış görünüşe neden bu kadar önem veriyor olabilir? 

 

Aldığı kıyafetleri marka olmamasına rağmen markaymış gibi davranır, fiyatlarını abartarak 

söylerdi. (2) 

(2) Sizce yalan söylemesi Beyza’nın beklediği itibarı kazanmasını sağlar mı? 

 Beyza ailesinden bahsederken babasının yurt dışından getirdiği hediyeleri de anlatırdı. 

Ailenin tek çocuğu olduğu için üzerlerine çok düşüldüğünü söylerdi. Arkadaşları da Beyza’ya 

bu yüzden imrenirlerdi. Bu durum Beyza’nın hoşuna çok gidiyordu. 

Beyza’nın notları çok kötüydü ve bu durum öğretmenlerinin hiç hoşuna gitmiyordu. Bir gün 

sınıf öğretmeni Beyza’nın velisini aradı ve okula gelmesini rica etti. (3) 

(3) Beyza’nın hata yaptığını düşünüyor musunuz? Niçin? 

Böyle bir durumda arkadaşlarına daha fazla mahcup olmamak için Beyza’ya nasıl bir 

çözüm önerebilirsiniz? 

Beyza hamallık yapan babasının okula gelmesini istemediği için ne yapacağını bilmiyordu. 

Eğer arkadaşları gerçeği öğrenirse onu hiç sevmeyecekler ve dışlayacaklardı. 

 

………………………… 

 

 

  



 

 

Ek-3 

 

Oğuz derslerinde başarılı ancak sessiz bir çocuktu. Arkadaşları arasında sevilirdi. Kimseye 

sesini yükselttiği bile olmamıştı. Arkadaşları ona lakap takmıştı. Senelerdir ona adıyla değil 

lakabıyla sesleniyorlardı. Oğuz hiçbir zaman bu lakabı kabullenmedi ama arkadaşlarına da bir 

şey diyemiyordu. ( 1 ) 

(1) Bir arkadaşınıza siz bu şekilde davranıyor musunuz? 

Arkadaşlarınız size bu şekilde davransa nasıl hissedersiniz? 

 

 

Oğuz aslında içinde fırtınalar kopan biriydi. Çok heyecanlandığı zaman eli ayağına dolanır ne 

yapacağını bilemezdi. Arkadaşlarıyla konuşurken kendi fikirlerini söylemekten çekinirdi. 

Haksızlığa uğradığı zamanlar problem çıkmasın diye susardı. (2) 

(2) Hiç haklı olduğunuz halde çekindiğiniz için sustuğunuz oldu mu? 

Derslerinde başarılı olduğu için öğretmenleri tarafından sevilirdi ama ailesine bir türlü 

yaranamamıştı. Babası sürekli onu küçümserdi. 

Bir gün bahçede ders çalışırken arkadaşları dalga geçmeye başladı. İyice sabrı tükenen oğuz 

bir anda arkadaşına yumruk attı. (3) 

(3) Oğuz’dan böyle bir davranış bekliyor muydunuz? 

Bu olay sizce nasıl çözülebilir? 

………………………………….. 


