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ÖZET 

 
ETKİN ÖĞRENME MODEL İN İN İK İNC İ YABANCI D İL OLARAK 

ALMANCANIN B İL İŞSEL, ED İMSEL VE DUYUŞSAL 
ÖĞREN İLMES İNE ETKİS İ 

 
Orhan HANBAY 

 
Doktora Tezi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ 
Ekim, 2007, 199 sayfa 

 

Bu çal ışman ın amacı, etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı 

di l olarak Almancan ın bi l işsel , edimsel ve duyuşsal  öğrenilmesine 

etkisini  beli rlemekti r. Bu amaçla öntest-sontest kontrol  gruplu 

model kullan ı lmıştır. Çal ışma, 2006-2007 eğ i tim-öğretim yı l ında 

Ad ıyaman Merkez Fatih Anadolu Lisesi  10. sın ıf öğrencileriyle yedi 

ay süreyle yürütülmüştür.  

 

Kuramsal bölümde yabancı di l  öğretimini  etki leyen öğrenme 

kuramlar ına, dilbi l imsel yaklaşımlara, yabancı dil  öğretim 

yöntemlerine ve ikinci  yabancı dil  kavramına değ ini ldikten sonra, 

etkin öğrenme model ine il işkin açıklamalar ın ard ından ikinci 

yabancı dil  olarak Almanca dersinin etkin öğrenme model ine göre 

ne şeki lde tasarlanması gerektiğ i  ele al ınmıştır.  

 

Görgül  bölümde, veri ler Almanca bi l işsel  alan öntest–sontesti , 

edimsel alanda okuma ve yazma becerilerine il işkin sontestleri  ve 

duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön uygulama ve son uygulamalar ı i le elde 

edilmişt i r . Bu veri lerin yan ında dersi  yürüten öğretmenin 

gözlemlerinden elde ettiği  bilgilere de yer verilmişt i r . 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      iii 
                                               

Veri lerin çözümlenmesinde grup içi  öntest-sontestlerin 

karşı laştır ı lmasında eş l i  (paired samples) t-testi  uygulanmıştır.  

Gruplar arası puanlar ın karşı laştır ılmasında ise, bağımsız gruplar 

( independent samples) t-testi  kullan ılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler:  Etkin öğ renme,  çok  di l l i l i k ,  i k inci  yabanc ı  

d i l  o larak Almanca,  yap ı l and ı rmac ı l ık ,  i le t iş imsel  yaklaş ım.   
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

DIE WIRKUNG DES MODELLS “AKTIVES LERNEN” AUF DAS 

KOGNITIVE, PRAGMATISCHE UND AFFEKTIVE LERNEN DES 
DEUTSCHEN ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 

 
Orhan HANBAY 

 
Dissertation, Das Fach Deutschdidaktik 

Betreuer: Yrd. Doç. Dr. Ergün SER İNDAĞ  
Oktober, 2007, 199 Seiten 

 

Ziel  dieser Arbei t ist, die Wirkung des Model ls “aktives 

Lernen” auf das kognitive, pragmatische und affektive Lernen des 

Deutschen als zweite Fremdsprache festzustel len. Dazu ist ein 

empirisches Model l mit Kontrol l /Vor- und Nachtests verwendet. Die 

Arbei t ist im Schul jahr 2006-2007 mit den Schülern aus 10. Klassen 

der Fatih Anadolu Lisesi  (Oberschule) Ad ıyaman durchgeführt.  

 

Im theoretischen Tei l  wurden zuerst  die Lerntheorien, die die 

Fremdsprachendidaktik beeinflusst haben, die l inguistische 

Ansätze, die Fremdsprachenlernmethoden und der Begri ff “Zweite 

Fremdsprache” erläutert. Nach den Erläuterungen des Model ls 

“aktives Lernen”, wurde die Gestal tung des zweiten 

Fremdsprachenunterricht (Deutsch) nach dem Model l  “aktives 

Lernen” behandelt. 

 

Im empirischen Teil  wurden die Daten aus kognitiven Vor- 

und Nachtests, pragmatischen Lese- und Schreib-Vortests und 

Nachtest, affektiven Vor- und Nachtests entnommen. Neben diesen 

Daten wurden auch die Auskünfte der Beoachtungen des Lehrers, 

der den Unterricht durchgeführt hat, in Hand genommen. 
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Bei der Datenanalyse wurden zwei t-Tests verwendet: Ein t-Test für  

unabhängige Stichproben und ein t-Test für abhängige (gepaarte) 

Stichproben. 

 

Schlüsselwörter: Aktives Lernen, Mehrsprachigkei t, Deutsch als 

zweite Fremdsprache, Konstruktivismus, Kommunikative Ansatz 
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BİR İNC İ BÖLÜM 

 

GİR İŞ  

 

Eldeki  araştırmada etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı dil 

olarak Almancan ın bi l işsel , edimsel ve duyuşsal  öğrenilmesine 

etkisi  incelenmişt i r . Bu bölümde sırasıyla sorun, amaç, denenceler, 

önem, sayı l tı lar, sın ır l ıl ıklar ve tan ımlara yer verilmişt i r . 

 

1.1 Sorun 

İkinci  yabancı dil  öğrenimi ve öğretimi1 kavramı, 1991’den bu 

yana başta Avrupa olmak üzere neredeyse bütün dünyada ilgi 

odağı durumundad ır. Bu i lginin özel l ikle Avrupa Birl iğ i ’nde 

görülmesinin nedeni, ikinci  yabancı dil  öğrenimini  yayg ınlaştırarak 

AB vatandaş lar ın ın kendi aralar ındaki  i letişim gereksinmelerini 

daha iyi  karşı lamalar ın ı sağ lamak ve bu yolla bütünleşme sürecine 

katkıda bulunmaktır.  

 

Bu i lginin artmasındaki  bir başka neden de pol i t ik 

gelişmelerin d ışında, bi l imsel gel işmeler olmuştur. 90’lar ın başına 

değ in iki  yabancı dil in ayn ı anda öğreni lmesinin birbirlerini  olumsuz 

yönde etkileyeceğ i  düşünülüyordu. Ancak, bil imsel açıdan gel inen 

nokta, birden fazla yabancı di l in ayn ı anda öğreni lmesinin dil 

öğrenimine engel oluşturmayıp, tam tersine olumlu katkı 

sağ layabildiğini  ortaya koymuştur. İşte bu durum da ikinci  yabancı 

di le olan ilgiyi  artıran başka bir etken olmuştur (Neuner/Hufeisen 

2000, 35). 
                                                
1 Avrupa Birl iğ i  1991 y ı lında ald ığı kararla vatandaş ların ın en az üç dilde 
kendilerini i fade etme becerilerini kazanmaların ı,  dolay ıs ıyla i let iş imde 
bulunabilmelerini hedef  olarak benimsedi. 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      2 
                                               

Gelinen aşamada ikinci  yabancı dil öğrenimi ve öğretimi  

üzerinde birçok araştırma yürütülmüş ve birinci  yabancı dil  i le 

benzer ve farkl ı yönleri  şu şekilde beli rlenmişt i r : 

1) İkisi  de okul  ortamında gerçekleş i r . 

2) Birinci  yabancı dil  4 veya 5. sın ıftan baş layarak 

öğrenil irken, ikinci  yabancı dil  9 ya da 10. sın ıfta baş lar. Bu 

duruma bakı larak bir inci  yabancı dil dersinin öğrencilerin somut 

iş lemler döneminde, ikinci  yabancı di l  dersinin ise öğrencilerin 

soyut iş lemler dönemine girerken başlad ığı söylenebili r . 

3) Bir inci  yabancı di l in öğrenilmesinde ders saati  ikincisine 

göre çok daha fazlad ır.  

4) Bir inci  yabancı di l  dersine baş larken öğrenci ler yabancı dil  

öğrenimiyle i lgi l i  deneyimden yoksunken, ikincisinde bu deneyime 

sahiptir ler2. 

 

 AB adayl ık görüşme süreci  devam eden ülkemizde her alanda 

olduğu gibi  eği tim alan ında da uyum çal ışmalar ı sürmektedir. Bu 

çabalardan biri  de yukar ıda değini len ikinci yabancı di l dersinin 

ülkemizdeki  okullarda da uygulamaya konulmasıd ır. Ülkemizde 

ikinci  yabancı dil  dersi  halen Anadolu liselerinin 10, 11 ve 12. 

sın ıf lar ında zorunlu seçmel i  ders olarak yürütülmektedir. Ancak,  bu 

dersin haftada yaln ız 2 ders saatiyle ve 3 yı l la sın ırl ı olması, bunun 

yan ında bir de öğretmen odakl ı geleneksel öğretimin sürdürülmesi 

sorun oluşturmaktad ır.  

 

Geleneksel yabancı dil  öğretimi deni lince ya yaln ız kural ı 

merkeze alan di lbi lgisi -çevir i  yöntemi ya da davran ışçı l ığın uzantısı 

olan kulak-di l yöntemi anlaşı lmal ıd ır. Bu yöntemlerin uyguland ığı 

sın ıf larda öğrenci lerin edilgin-al ıcı durumda olmalar ı, onlardan 

beklenen erek dilsel  becerileri  kazanmalar ın ı ve sergi lemelerini 

güçleşt i rmektedir. 
                                                
2 Bkz. 2. 1. 4. 2 İkinci Yabancı Dil Dersi, S. 40 
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Dil  öğreniminde i letişimsel beceri lerin kazan ı lması (dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma), kısacası edimsel öğrenmenin 

gerçekleşmesi temel hedefti r. Beceri  kazanman ın da o beceri 

alan ına yönel ik eylemde bulunma yoluyla olanakl ı olduğu 

düşünüldüğünde, öğrencinin seyretmekten başka şansın ın olmad ığı  

öğretmen merkezl i  geleneksel bir modelin ikinci  yabancı di l dersi 

için büyük bir sorun olduğu ortadad ır.  

 

 Sorunun giderilmesi  için çözüm yolu olarak etkin öğrenme 

model i  düşünülmüştür. Öğrencinin öğrenme sürecinde etkin rol 

ald ığı, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, arkadaş lar ıyla ekip 

çal ışması yoluyla öğrenme sürecinde yard ımlaştığı bi r model in 

etki l i  olacağı düşünülmektedir.  

 

İkinci yabancı di l öğrenimi i le yap ıland ırmacı l ıktan kaynakl ı 

i letişimsel yaklaşımın i lkeleriyle bütünleşt i ri lecek bu model le 

öğrenciler kendi öğrenmelerini  okul  d ışında ya da daha sonraki  

yaşamlar ında sürdürebileceklerdir. Bu model öğrencilerin 

Almancayı kendi kendi lerine öğrenme beceri lerini  artırmakla 

kalmayıp ayn ı zamanda onlar ın öğrendiklerini  daha kal ıcı, daha 

etki l i  ve sindirerek almalar ın ı da sağ layacaktır. 

 

Etkin öğrenme model i  gibi  öğrenen odakl ı öğrenme 

yaklaşımlar ın ın geleneksel öğrenmenin yerini  alması, toplumsal 

değ işmeyle bir l ikte gereksinmelerin de farkl ılaşmasından 

kaynaklan ır.  

 

Günümüz öğrenme model leri  bi lgi toplumu olarak da 

adland ır ılan çağa koşut, öğrenme-öğretme sürecinin odağına 

öğreneni al ır. Bu çağın en önemli  özel l iğ i ,  bil imdeki  h ızl ı 

gelişmelerin bilgiyi  ara vermeksizin yenilemesi ve gel işt i rmesidir. 
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Bu durum, bireyleri  çok yönlü bir bi lgi  akışıyla karşı karşıya 

b ırakmaktad ır.  

 

Bi l imsel bi lginin sürekli  yenilenmesi, artık yaşamın her 

alan ında görülmektedir. Evlerde kul lanı lan araç-gereçlerden en ileri 

teknoloji lerin kullan ıld ığı sanayi  kuruluş lar ına kadar her yerde 

sürekl i değiş imden, yeni leşmeden söz edilebi l i r . Bil im ve 

teknolojideki  bu durum, insanlar ın hem özel, hem de iş yaşamlar ına 

yansımaktad ır. Özel l ikle iş yaşamında insanlardan beklenen, 

sürekl i  değişime kendi lerinin de sürekli  olarak ayak uydurmalar ıd ır. 

Bir başka deyiş le, her türden meslekteki  bireyler,  kendileri  için 

gerekli  olan bilgiyi  seçip alma beceris ini  göstermek durumundad ır. 

Tezcan (2002, 6)’ın da bel irtt iği  gibi : “Yar ın ın cahil i  okumasın ı  

yazmasın ı bi lmeyen değ i l ,  nasıl  öğrenmesi gerektiğ ini  öğrenmeyen 

kiş i  olacaktır.” 

 

Günümüz insan ından beklenen bu beceri , yaşam boyu 

öğrenme ve kendi kendine öğrenme kavramlar ın ın doğmasına 

neden olmuştur. Bu gereksinimin geleneksel eği t imin öğretmen 

merkezl i  anlayışıyla karşılanması  olası görülmemektedir. 

Geleneksel eğ i tim anlayışında öğrenci  edi lgin kıl ınd ığı, ondan 

zihinsel  çaba harcaması istenmediği  ve yaln ız kendisine 

aktar ı lanlar ı olduğu gibi geri  vermesi hedeflendiği  için bu işlevin 

yerine geti ri lmesinde güçlük çıkabil i r. Böyle bir yaklaşım ancak 

yüzeysel bilgi , ya da ezbere yol açar. İşte bu nedenle, geleneksel 

yaklaşımlar ın yerini  öğrenen odaklı eğ i tim model leri  almaya 

baş lamıştır.  Artık okul , öğrenene bi lgi  aktarmak yerine bilgiye 

ulaşmayı öğretmek durumundad ır. Ancak o zaman toplumun 

gereksinim duyduğu; her zaman ve koşulda başkalar ından yard ım 

almadan yeni bi lgilere ulaşabilen, bu yol la kendilerini  sürekli 

yeni leyebilen, ekip çal ışmasına yatkın bireyler yetişti ri lebil i r .  

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      5 
                                               

Türkiye’deki  duruma bakı ld ığında, yaşad ığımız çağın 

gereğ ine uygun olarak, eğ i time i l işkin bazı yeni leşme çal ışmalar ı 

görülmektedir. Örneğ in, i lköğretim okul lar ın ın birinci  kademesinde 

(1-5. sın ıf lar) 2005-2006 eği t im-öğretim yı l ında ezberden uzak, 

öğrenen odakl ı (etkin öğrenme), yap ı land ırmacı öğrenme kuramına 

uygun bir öğretim programı3 uygulamaya girmişt i r . Program her yı l  

kademel i  olarak üst sın ıf lara kayd ır ı lmaktad ır. Uygulaman ın l iseleri 

de kapsaması,  bu okul larda da yeni öğretim yaklaşımına i l işkin 

çal ışmalar ı gerekl i kı lmaktad ır. Anadolu liselerindeki  ikinci  yabancı 

di l olarak Almanca dersi  de bu çal ışmalar ın kapsamında 

düşünülmel idir. 

 

Yukar ıda aktar ı lanlara bakıld ığında ikinci  yabancı di l  olarak 

Almanca dersinin (1) süre kısıt l ıl ığı ve (2) öğretmen odakl ı 

geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütülmesi sorun olarak ortaya 

çıkmaktad ır.  

 

Eldeki  çal ışmayla, bir yandan ikinci  yabancı dile i l işkin 

sorunlar ın çözümüne, öte yandan çağımızın da gereğ i  olan kendi 

ayaklar ı üzerinde durabilen bireylerin yetişt i ri lmesine katkı 

sağ lanacaktır. İkinci  yabancı dil dersindeki  etkin öğrenme 

uygulamalar ı yoluyla öğrenciler zihinsel  açıdan zorlanacaklar ı için, 

öğretmenlerinin de rehberliğinde zamanla bir yabancı di l in, 

özel l ikle de ikinci  yabancı dil in nasıl  öğrenileceğ ini  kuramsal olarak 

değ i l ,  uygulamal ı olarak kavrayacaklard ır. Böylece kendi 

öğrenmelerini  okul  d ışına da taşıyıp öğretmenden ya da diğer 

yönlendir icilerden bağımsız olarak gerçekleşt i rebileceklerdir.  İkinci 

yabancı di l dersinde edindikleri  bu bir ikimlerle de diğer derslerin 

bağımsız öğreni lmesine yönel ik kendi tutum ve davran ış lar ın ı 

olgunlaştırabileceklerdir.  

 
                                                
3 MEB Talim ve Terbiye Kurulu:www.ttkb.meb.gov.tr.  

http://www.ttkb.meb.gov.tr
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1.2 Amaç 

Araştırman ın amacı, etkin öğrenme modelinin ikinci  yabancı 

di l olarak Almancan ın bi l işsel , edimsel ve duyuşsal  öğrenilmesine 

etkisini  bel ir lemekti r. 

 

1.2.1 Denenceler 

1) Deney grubu ile kontrol  grubu di lbilgisi  ve sözcük 

dağarcığı başar ı testi  sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark 

vard ır. 

 

2) Deney grubu dilbilgisi  ve sözcük dağarcığı başar ı testi 

öntest ve sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

3) Kontrol  grubu di lbilgisi  ve sözcük dağarcığı başar ı testi 

öntest ve sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

4) Deney grubu i le kontrol  grubu okuduğunu anlama becerisi 

sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

5) Deney grubu ile kontrol  grubu yazma becerisi  sontest 

puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

6) Deney grubu ile kontrol  grubu duyuşsal  tutum ölçeğ i  son 

uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) anlaml ı bi r fark 

vard ır. 

 

7) Deney grubu duyuşsal tutum ölçeğ i  ön uygulama ve son 

uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) anlaml ı bi r fark 

vard ır. 
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8) Kontol  grubu duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön uygulama ve son 

uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) anlaml ı bi r fark 

vard ır. 

 

1.3 Araşt ırmanın Önemi 

İkinci  yabancı dil  dersinde öğrenci lerden beklenen, 

önbilgilerini  kullanarak erek dil i  daha etki l i  ve ekonomik bir şekilde 

öğrenmeleridir. Öğretmenin gözetiminde bu süreç gerçekleşi rken 

öğrencilerin yaln ız bil işsel  öğrenmeleri  üzerinde deği l ,  duyuşsal ve 

edimsel öğrenmelerinin de gerçekleşt i r i lmesi , ikinci yabancı di l 

öğrenimi için vazgeçilmez bir koşuldur. 

 

Ancak geleneksel öğretim yaklaşımlar ı yaln ızca bi l işsel  

öğrenmeye odaklanmıştır. Öğretmenler, öğrencilerin derse il işkin 

beceri  ve tutumlar ın ı göz ard ı etmektedirler. Üzerinde odaklan ılan 

bi l işsel  alana i l işkin de iyi  sonuçlar ın al ınd ığı söylenemez. (Bkz.  

Açıkgöz 2003, 5)  

 

Anadolu l iselerinin 10, 11 ve 12. s ın ı f lar ında haftada 2 ders 

saatiyle yer alan ikinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinde 

yukar ıda bel irt i len geleneksel yöntemlerle bu di l in öğrenilmesi 

oldukça güçtür. Yukar ıda da değ inildiğ i  gibi , yaln ız bil işsel  alan ı 

merkeze alan, bilginin aktar ılmasından öteye gidemeyen ve 

öğretmenin her şeyi  kontrolü al tına ald ığı, bu durumda öğrenci lerin 

de edi lgin-al ıcı rolde kald ıklar ı bir yöntemle 2 saatl ik dersten 

istenilen hedeflerin elde edi lmesi güçtür. Geleneksel yaklaşımla 

yürütülen derste öğrenci ler, sınavlardan önce kendi lerine aktar ılan 

bi lgileri  ezberleyip bunlar ı aktarmakla yetineceklerdir. Bu da, 

onlar ın kendilerinden beklenen erek dil i kullanmaya dönük 

becerilerini  kazanmalar ına yard ımcı olmayacaktır.  
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Bir yandan bilgi  toplumunun gereksinim duyduğu yaşam boyu 

öğrenme becerisine sahip bireylerin yetişt i ri lmesi , öte yandan 

Almancan ın ikinci  yabancı dil  olarak daha etki l i  ve kal ıcı biçimde 

öğrenilebi lmesi için, öğrenci lerin kendi çabalar ın ı ortaya koyarak 

öğrenmeyi gerçekleşt i rebilecekleri , arkadaş lar ından yard ım al ıp 

onlara katkıda bulunabilecekleri , öğretmenlerinin değ i l ,  kendilerinin 

çaba ve enerji  harcad ıklar ı bi r eğ i t im ve öğretim ortamına 

gereksinim vard ır. 

 

Etkin öğrenme model i , önceki  paragraflarda değini len ikinci 

yabancı di l dersinden beklenen sonuçlara ulaşı lması ve halen 

yürütülen geleneksel yaklaşımlardan kaynakl ı sorunlar ın 

gideri lmesi  açısından etki l i  bi r yol  olarak görülmektedir. Etkin 

öğrenme model iyle öğrenci ler, yaln ız okul  süresi  içinde deği l , 

yaşamlar ı boyunca gerekli durumlarda Almancaya i l işkin bilgi ve 

becerilerini başkalar ından yard ım almadan gelişti rebi l i rler. Çünkü 

öğrenim gördükleri  sürece bir yabancı di l i  nası l  öğrenmeleri 

gerektiğini geleneksele göre çok daha iyi  bir şeki lde kavramış  

olurlar. Zihinsel  çaba gerekti ren etkinliklere katı larak kendi 

kendi lerine öğrenme becerisi  kazanacaklar ı için, yaln ız Almanca i le 

i lgil i  deği l ,  karşılaşacaklar ı diğer sorunlar ın çözümünde de etki l i 

yol lar bulup doğru kararlarla bu sorunlar ı çözebi leceklerdir. 

 

Gerek okul  sürecinde, gerekse okul  sonrası süreçte olsun, bu 

araştırman ın öğrenci lerin Almancayı kal ıcı ve etki l i öğrenmelerine, 

özel l ikle de bu di l i  kullanabilmelerine olumlu katkı sağ layacağı 

düşünülmektedir. Bu açıdan bakı ld ığında çal ışman ın önemi  ortaya 

çıkmaktad ır. Bu önem, öğrenci lerin diğer sorunlarla da başa çıkma 

güçlerinin bu yolla artır ılacağı düşüncesiyle daha da artmaktad ır.  
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1.4 Say ılt ılar 

Araştırma kapsamında bulunan öğrenci ler üzerinde, deney 

koşul lar ı d ışındaki  etkilerin - 15-16 yaş grubu, sosyal  çevre 

koşul lar ı, ailelerin geli r durumlar ı gibi  - ayn ı olduğu ve önemli  özel 

bir etkilenmenin olmayacağı varsayı lmaktad ır. 

 

1.5 S ın ırlı lıklar  

Araştırma; 

- 10. sın ıf lardan seçilen dört şubeden iki  (deney ve kontrol) 

grupla, 

- 7 ay süreyle, 

- 10. sın ıf lar ikinci  yabancı di l  olarak Almanca dersi  bi l işsel  

alan öntest ve sontesti ; duyuşsal tutum ölçeğ i  ön ve son 

uygulamalar ı; edimsel alandaki  okuma ve yazma beceri leri 

sontestleriye sın ırl ıd ır. 

 

1.6 Tanımlar 

Bu baş l ık al tında, çal ışmada değ inilen bazı terimlerin 

tan ımlar ı yer almaktad ır.  

 

İkinci Yabanc ı Dil Dersi:  Anadolu l iseleri  10. sın ıf lar ında 

yürütülen İngi lizceden sonra Almanca dersi . 

 

 İletiş imsel Yaklaşım4:  Yabancı dilde öğrenciye dile i l işkin 

yap ısal  bilgi  aktarmak yerine onun dört dil  becerilerini (dinleme, 

konuşma, okuma, yazma) gel işt i rerek i letiş im gücünü artırmayı  

hedefleyen bir yabancı dil  öğretim yaklaşımı.  

 

                                                
4 Bkz. 2. 1. 3. 3 Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım. 
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Etkin Öğrenme Modeli5:  Deney grubunda uygulanan, 

öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katı ld ıklar ı ve bu 

sürecin sorumluluğunu taşıd ıklar ı model. 

 

Edimsel Öğrenme6:  Di lde özell ikle dört temel beceriyi  

yansıtan (dinleme, konuşma, okuma, yazma) öğrenme alan ı.  

 

Tutum Ölçeğ i7:  Öğrencilerin ikinci yabancı di l  olarak 

Almanca dersine il işkin görüş ve tepki lerini saptamak amacıyla 

hazır lanmış, dört al t bölümden oluşmuş bi r ölçek. 

 

                                                
5 Bkz. 2. 2. 2 Etkin Öğrenme Nedir? 
6 Bkz. 2. 3. 2. 2 Edimsel Hedefler. 
7 Bkz. Ek-4 Almanca Dersine İlişkin Duyuşsal Tutum Ölçeği. 
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İK İNC İ BÖLÜM 

 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

 

2.1 Yabanc ı Dil Öğretimine İlişkin Aç ıklamalar 

Neuner ve Hufeisen (2003, 83)’e göre yabancı di l  dersinde 

yeni yaklaşımlar ın oluşmasın ı bel i r leyen etmenleri  o dönemin 

toplumsal, pol i tik, kurumsal ve bil imsel özel l ikleri  beli r ler. Örneğin, 

eğ i t imbi limsel yeni  bir yaklaşım ortaya çıktığında ya da toplumsal 

açıdan insanlar ın yaşam biçimi eskisine göre farkl ılaştığında, bu 

durum yabancı di l  öğretimine yansır.  

 

İşte 70’lerin i lk yar ısında yabancı dil öğrenimi ve öğretimini  

yeniden ele almayı gerekl i  kılan gelişmeler yaşanmışt ır. Bunlar 

arasında, Avrupa’daki  devletlerin bir leşme çabalar ı, insanlar ın 

mesleksel  açıdan ya da boş zamanlar ın ı değerlendirmek amacıyla 

(turizm) öncesine göre yurt  d ışına daha sık çıkmalar ı ve 

i letişimdeki  sıra d ışı gel işmeler ( internet, televizyon, telefon vb.) 

sayı labil i r . Yaln ız yukar ıda bel i rti len gel işmeler değ i l ,  ayn ı 

zamanda Chomsky’nin üretici-dönüşümsel dilbilgisi i le 

edimdi lbil imin bu dönemde di lbil imde etkisini  göstermesi de 

yabancı dil  dersinin yeniden ele al ınmasında çok önemli  

etmenlerdir.  

 

Ayn ı dönemde kulak-di l  yönteminin temel dayanağı olan 

davran ışçı öğrenme kuramına karşı da eleşti ri ler artmaya 

baş lamıştır. Eleşt i ri ,  yabancı dil öğreniminin sal t davran ış 

düzenlemeleriyle olamayacağı, daha çok bil işsel  ve yaratıcı 
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süreçlerle gerçekleşebileceğ i  yönünde olmuştur (Firges 1975; 

aktaran: Neuner / Hunfeld 2003, 84).  

 

70’l i  yıl lar ın başından bu yana yabancı di l  öğretimini  etkileyen 

bu gelişmeler, yabancı di l öğretiminin ayr ıntı l ı bir şekilde yeniden 

i rdelenmesini  sağ lamıştır.  

 

Bu kısımda, yukar ıdaki  açıklamalar doğrul tusunda önce 

yabancı dil  öğrenimi ve öğretimini  etkileyen öğrenme kuramlar ı ele 

al ınmıştır.  Öğrenme kuramlar ından sonra, yine yabancı di l 

öğretimini  etki leyen dilbil imsel yaklaşımlara yer verilmişt i r . 

Öğrenme kuramlar ıyla dilbil imsel yaklaşımlar ele al ınd ıktan sonra, 

üçüncü bir başl ık al tında da yabancı di l  öğretim yöntemlerine 

değ ini lmişt i r . Son olarak, ikinci  yabancı di l  i le buna il işkin 

kavramlar daha önceki  açıklamalarla i l işkileri  kapsamında ele 

al ınmıştır.  

 

2.1.1 Öğrenme Kuramları  

2.1.1.1 Davranışç ılık 

Geleneksel eği t im anlayışın ı biçimlendiren felsefe 

nesnelcil ikti r. Nesnelci  felsefe, bilginin nesnel olduğunu, kiş inin 

d ışında oluştuğunu savunur. Bu felsefenin yönlendirdiğ i  eği t im 

anlayışında nesnel olduğu kabul edilen ve derslerde öğrencilere 

aktar ı lması gerektiğ i  düşünülen bilgi , ki taplara yerleşt i ri lmişt i r  (Koç 

2002, 1; Özden 2003, 23). 

 

Geleneksel anlayışa göre eğ i t im, öğretmen merkezl i  olarak 

sürdürülür. Öğretmen-öğrenci-bilgi  üçgeninde öğretmen bi lgiyi 

aktaran, öğrenci  ise bilgiyi  alan durumundad ır. Bu nedenle 

geleneksel anlayış, bilginin oluşmasında öğrenciye etkin bir rol 

vermez.   
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Geleneksel anlayışı yansıtan, nesnelci  felsefeden 

kaynaklanan ve 20. yüzyı l ın başından bu yana dünyan ın birçok 

ülkesindeki  eği t im ortamlar ında egemen olan davran ışçı l ık, 

günümüzde bi le öğretmenler tarafından benimsenen bir öğrenme 

kuramıd ır. Bu kurama göre öğrenme, bireyin çevresinde kendisine 

sunulan çeş i tl i  uyar ıcılara tepki  (davran ış) göstermesi sonucu 

oluşur. Bu uyar ıcı-tepki  i l işkisinde öğrenen, çevresindeki 

uyar ıcı lara edilgin bir karşıl ık veri r. Kısacası, bi reyin fiziksel 

tepkide bulunarak öğrendiğ i  her şey, onun çevresinde kendisine 

başkalar ı tarafından sunulanlarla sın ır l ıd ır. Önemli  olan, 

gözlenebilen, başlang ıcı ve sonu olan, ölçülebilen davran ışlard ır 

(Özden 2003, 23; Saban 2004b, 64). 

 

Davran ışçı l ık, dil in anlam boyutunu önemsemeyen yap ısalcı 

di lbil im8 i le birl ikte yabancı dil  öğretimi üzerinde büyük bir etki 

yaratmıştır. Türkiye’de de uzun yı l lar etkisini  göstermiş olan kulak-

di l  yöntemi9 davran ışçı öğrenme kuramına dayanmaktad ır  

(Neuner/Hunfeld 2003, 58). 

 

Davran ışçı öğrenme kuramın ı açıklamada büyük ölçüde 

hayvan deneylerinden yararlan ı lmıştır. Köpeklerle i lgil i  bi r 

deneyinde Rus fizyoloğu Pavlov, köpeklerin beslenme an ında 

yiyecekleri  gördüklerinde salya ürettiğ ini görür. Uzun süre 

yiyecekle bir l ikte zil  çal ıp, sonra yiyeceğ i  kesip yaln ız zil 

çald ığında köpeklerin yine salya ürettiklerini  fark etmişt i r . Pavlov’a 

göre köpekler, zi l  sesine koşullanmış lard ır. Pavlov’un bu deneyi , 

davran ışçı öğrenmede uyar ıcı-tepki  i l işkisini  doğurmuştur. Bu 

nedenle klasik koşullanmacı lar, zi l le salya arasındaki  bağı 
                                                
8 Dilbi l imsel ak ım olan yap ısalc ı l ıkla i lg i l i  o larak bkz. 2. 2. 2. 1 
Yap ısalc ı l ık 
9 Yabanc ı d i l  öğret im yöntemlerinden birisi  olan kulak-dil yöntemi için 
bkz. 2. 1. 3. 1 Kulak-Dil Yöntemi 
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“öğrenme” olarak tan ımlamaktad ır lar.  Çünkü köpek zi l sesini  duyar 

duymaz arkasından yiyecek geleceğ ini  öğrenmişt i r . Böylece, 

davran ışçı lara göre öğrenme, bir uyar ıcı-tepki  i l işkisidir, denebil ir 

(Saban 2004b, 162). 

 

Pavlov’un deneyinde, yiyecek vermeksizin yaln ızca zil  sesi 

verilmeye devam edi ldiğindeyse, bir süre sonra köpeğ in 

davran ışında sönme oluştuğu görülmüştür. Bu durum, öğrenmede 

pekişt i rme i lkesinin önemini  vurgulamaktad ır. Bu durumda salyan ın 

devamı için ara sıra da olsa zil  sesiyle birl ikte köpeğe yiyecek de 

vermek gerekmektedir (Saban 2004b, 162). Yiyecek, burada 

pekişt i rici  (ödül) olarak kullan ı lmaktad ı r. Çünkü davran ışçı lara göre 

öğrenmenin temel ini  pekişti rme oluşturur.  

 

Benzer şeki lde, Amerikal ı psikolog Skinner, Skinner kutusu 

olarak bi l inen özel  bir araç gelişti rmişt i r . Bu kutu (a) al tında elektrik 

şoku verebilecek bir ızgara, (b) yiyeceğ in düşmesini  sağ lamak 

amacıyla düzenlenmiş bi r pedal ve (c) bu pedala dokunulduğu anda 

içinden yiyeceğ in düştüğü bir delikten oluşmaktad ır.  

 

Bu kutuda Skinner fareler, maymunlar ve güvercinlerle pek 

çok deneyler gerçekleşt i rmişt i r . Farelerle yaptığı bi r deneyde, aç 

bir fareyi  kutunun içine koymuş ve farenin bu kutunun içinde 

gezinmesine izin vermişt i r . Fareden beklenen davran ış, kutunun 

içinde pedala basmasıd ır. Çünkü farenin bu davran ışı yerine 

geti rmesi halinde kutunun içindeki  delikten yiyecek düşecektir. 

Baş lang ıçta çeş i t l i  davran ış lar sergileyen fare, rasgele pedala 

basınca delikten yiyecek düşer ve bu deney farenin kutunun 

içindeki  pedala basma al ışkanl ığın ı kazan ıncaya kadar tekrarlan ır. 

Bu deneyde Skinner, ödülü (yiyeceğ i )  pekişt ir ici  olarak 

kul lanmaktad ır. Çünkü daha önce de vurguland ığı gibi , 
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davran ışçı lara göre, öğrenmenin esasın ı pekişt i rme oluşturur 

(Saban 2004b, 164). 

 

Davran ışçı l ıkta Ş işman (2006, 87) ’ın da bel i rtt iğ i  gibi 

öğrenmede davran ışın sonucu önemlidir; çünkü, davran ışın 

nedenlerini  kesti rmek ve kontrol  etmek mümkün değ i ldi r.  

 

Davran ışçı l ık, doğrudan öğretim yöntemi üzerine 

odaklaşmıştır. Buna göre doğrudan öğretim açısından öğrenme, 

öğretmenin dersin başında öğrenci lerin dikkatini  derse toplaması,  

bell i  bi r konudaki  bilgi  veya becerileri  öğrencilere doğrudan 

öğretmesi, kontrolden sonra öğreni lmemişse tekrar öğretmesi, 

Öğrencilerin bilgi  ve becerileri  içselleşt i rmeleri  için öğretmenin 

onlar ı pratik yapmaya yöneltmesi ve yine öğretmenin öğrencilerinin 

öğrenmelerini  bell i  aral ıklarla gözden geçirip değerlendirmesi 

sonucu oluşur. 

 

Saban (2004b, 165), doğrudan öğretimin öğrencilerin birtakım 

kesin bilgi leri  ve çok iyi tan ımlanmış beceri leri  kazanmalar ı ve 

kendi lerinden istenildiğinde bu bilgi leri  ve becerileri  olduğu gibi 

tekrar etmelerinin amaçland ığı durumlarda başar ı l ı sonuçlar 

verebileceğ ini  bel irtmektedir.  

 

İkinci  yabancı dil  açısından düşünüldüğünde, bu bilgi  ve 

becerilerin 3-5 tümce kal ıb ı ve birkaç di lbi lgisel  kural ın d ışına 

çıkması,  zaman kısıt l ı l ığı nedeniyle olanakl ı görülmemektedir. 

Çünkü görüldüğü gibi , bu yaklaşımda yap ı lacak her şeyi  

öğretmenin planlaması, hazır laması ve paket hal inde öğrencilere 

sunması söz konusudur. Öğrenci lerin enerji leri yaln ızca kendi lerine 

sunulanlar ı bol  bol tekrar etmeleri  ve gerektiğinde geri 

yansıtmalar ına harcanmaktad ır. Bu durumda öğrenci lerin 
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önbilgilerinin harekete geçiri lmesi , öğrendiklerini kavramas ı gibi 

önemli  etmenler göz ard ı edi lmektedir. 

 

2.1.2.2 Bilişsel Öğrenme Kuramları  

Nesnelcil ik, gerçeği  ve bi lgiyi  insan ın d ışında ve ondan 

bağımsız olarak görürken; pragmatik felsefe, yaşamın sürekl i 

değ işt iğini , her durumda her şeyin yeniden yap ı land ır ı ld ığın ı 

savunur. Gerçeğe anlam ve değer yükleyen insand ır. Bu bağlamda 

gerçek ve bi lgi , insan tarafından oluşturulur. Geçir i len yaşantı larla 

gerçeğe bakı l ır, anlaşı l ır, yorumlan ır, kul lan ıl ır (Sönmez 2004a, 38-

39). 

 

Açıkgöz (2003, 59)’e göre etkin öğrenmenin kuramsal 

temel leri , pragmatik felsefenin ürünü olan yap ıland ırmacı l ık ve 

bi l işselcil iğe dayan ır. Bu kuramlar, öğrenme süreciyle i lgi lenirken, 

etkin öğrenme model i  de ortaya konulan açıklama ve önermeleri 

uygulamaya, kısacası, ders ortamına aktaran çabalardan bir isini 

oluşturur.  İkinci  yabancı dil  öğretiminin de bil işsel  öğrenme 

kuramlar ına dayand ır ı ld ığı göz önünde tutulduğunda, etkin 

öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı di l  dersinin kuramsal 

temel leri  ortaya konulmuş olur. 

 

2.1.2.2.1 Bilişselcilik 

Bilişselci lere göre davran ışçı lar ın, davran ışta değ işme olarak 

tan ımlad ıklar ı şey, gerçekte bireyin zihninde oluşan öğrenmenin 

d ışa yansımasıd ır. Özden (2003, 24)’e göre bi l işsel kuramcı lar 

daha çok anlama, alg ı lama, düşünme, duyu ve yaratma gibi 

kavramlar üzerinde durmaktad ır. Bi l işselci l ik, davran ışçı l ığın 

tersine öğrenmenin zihinsel  ya da bil işsel  yönleri  i le 

i lgilenmektedir. Bi l işselciler; bi lginin yap ısı, nası l  elde edi ldiği , 
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nası l  kavrand ığı, nası l  hatırland ığı, sorun çözmede nası l  

kul lan ıld ığı gibi  konular ı açıklamaya çal ışmaktad ır (Açıkgöz 2003, 

81). 

 

Öğrenme konusunda bugün ulaşı lan nokta, öğrencinin 

kendisine aktar ı lan bilgileri  aynen almad ığı, tam tersine bunlar ı 

süzgeçten geçir ip yorumlayarak kendi dünyasında bir anlam 

yüklemeye çal ıştığıd ır.  (Brooks ve Brooks 1993; aktaran: Özden 

2003, 24) 

 

Öğrenme, bireyin çevresinde olup bi tenlere anlam 

yüklemesidir. Ş işman (2006, 89), öğrenmede zihinsel  süreçlere 

vurgu yapan bi l işsel  yaklaşımın öğrenmeye i l işkin i lkelerini  şu 

şeki lde sıralamaktad ır:  

 

1) Öğrenme, dikkat süreciyle başlar. 

2) Anlamland ırma, dikkatle başlayan sürecin devamın ı sağ lar. 

Durumun anlamland ır ı lması, bi reyin önceki  öğrenmelerine ve 

yaşantı lar ına dayal ıd ır. 

3) Anlam yükleme çabasıyla konunun özünü kavramak için 

çeş i t l i  etkinl iklerde bulunulmal ıd ır. Bi lginin zihinde 

yap ı land ır ı lmasında anlamsız tekrarlar ın önemi yoktur. 

4) Zihinsel  yap ılanma sürecinde, bilgi üzerinde iş lem 

yap ı lmal ıd ır. Eski  bi lgilerle yeni lerinin bütünleşt i ri lmesine olanak 

sağ layacak etkinliklerle uygulama yap ı lmal ı ve böylece öğreni lenler 

kul lan ılmal ıd ır.  

 

Bi l işsel  yaklaşımın en önemli  kuramlar ından biri  bi lgi  işleme 

kuramıd ır. Özden (2003, 25) bu kuramın, bi lginin kiş i  tarafından 

edilgin bir şeki lde al ınmad ığın ın al tın ı çizdiğini  vurgular. Buna göre 

birey bilgiyi al ır ve kendine göre işler, bir başka deyiş le 

şeki llendiri r. 
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Bi l işsel  yaklaşımın i lkelerinin uygulanmasıyla oluşturulan 

bi lgiyi  işleme kuramına göre öğrenme süreci  şu ad ımlarla 

açıklanabili r : 

 

1) Çevrede uyar ıcı lar ın al ıcılar (duyu organlar ı) yoluyla 

al ınması,  

2) Duyusal kayıt yoluyla bilginin kaydedi lmesi, 

3) Dikkat ve seçici  alg ı süreçleri  harekete geçir i lerek duyusal 

kayda gelen bi lginin seçi lmesi ve kısa sürel i  belleğe (işleyen 

belleğe) aktar ı lması,  

4) Bi lginin bir süre kısa sürel i bel lekte kalabilmesi için 

zihinsel  tekrar ın yap ılması,  

5) Bilginin uzun sürel i bellekte depolanabi lmesi için kısa 

süreli  bellekte anlaml ı kodlaman ın yap ı lması,  

6) Kodlanan bilginin uzun süreli  bel lekte depolanması,  

7) Bi lginin uzun sürel i  bellekten iş leyen belleğe geri 

geti ri lmesi .  (Ş işman 2006, 89) 

 

Duyu organlar ına gelen uyar ıcı lar ın i lk alg ılanmasından 

duyusal kayıt sorumludur. Bi lginin duyusal kayıtta kal ış süresi çok 

kısad ır. Duyusal kayd ın kapasi tesi  sınırsızd ır. Uyar ıcı lardan yaln ız 

dikkati  çeken çok azı kısa sürel i  belleğe gönderi l i r . Diğerleri 

duyusal kayıttan si l ini r.  

 

Kısa sürel i bel lek ( işleyen bellek), alan ve süre açısından çok 

sın ır l ı bir kapasi teye sahiptir. Dersteki  açıklamalar ın, sürekli  ve 

h ızl ı yap ı lması yerine, dinleyenlerin kısa sürel i  belleklerinde işlem 

yapmalar ına olanak verecek biçimde yavaş, daha çok da ana 

tekrarlara ve özetlemelere yer vererek yap ı lması, öğrenmeyi 

kolaylaştır ır.  
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Kısa sürel i  bellekte tekrar edi lerek ya da anlamland ır ı larak 

(kodlanarak) gönderilen bilginin sürekl i  olarak sakland ığı depo 

uzun süreli  bellekti r. Bilginin hatır lanmasın ın, büyük ölçüde 

materyal in kodlanarak uygun yere yerleşt ir i lmesine bağ l ı olduğu 

san ı lmaktad ır. Doğru bir biçimde kodlanmış ve örgütlenmiş bi lgiyi 

uzun sürel i  bellekten geriye geti rip kul lanmak çok daha kolayd ır 

(Ş işman 2006, 90). 

 

Serindağ  (2003, 58), bil işselci l iğin i lk kez Chomsky’nin 

Skinner’in düşüncelerine yöneltt iği  eleşt i ri lerle dilbil im alan ında 

kendisini  göstermeye baş lad ığın ı bel irt ir . Bil işsel  psikoloji  i le 

birl ikte Chomsky’nin ortaya koyduğu üretici -dönüşümsel dilbilgisi 

aracı l ığıyla, davran ışçı akımın zihnin gücünü bir tarafa b ırakan, dil 

öğrenimini  sal t tekrar ve al ışkanl ıklar bütünü gibi  gören anlayışa 

karşı güçlü bir duruş sergilenmişt i r . 

 

Chomsky, davran ışçı yaklaşıma karşı çıkarak, di l in bir 

davran ış lar dizisi  olmad ığın ı savunmuş ve yabancı di l  öğrenimine 

öğrenme ve edinme arasındaki  farkı sunmuştur. Ona göre öğrenme 

“bireyin bi l inçli  olarak geçtiği  bi r süreç, edinim ise bil inçsizce 

geçen bir süreçti r.” (Ceyhan 2007, 76) Bu bağ lamda anadil i i le 

yabancı di l /di l lerin öğreniminin farkl ı olduğu ortaya konulmaktad ır.  

Gerçekten de Balcı (1990, 115)’n ın değ indiğ i  gibi , dil  öğrenimi 

davran ışçı lar ın öne sürdükleri  tekrar, al ışkanl ık ve gözlenebilen 

davran ış lardan daha karmaşık bir süreçti r.  

 

2.1.2.2.2 Yap ıland ırmac ılık 

Yap ı land ırmac ı l ık, John Dewey’nin felsefesine ve eğ i tim 

anlayışına, Piaget ve Vygotsky’nin insan ın biyolojik, kül türel, 

toplumsal ve di lsel  gel işimi  i le i lgil i  i lkelerine, Bruner ve Ausibel ’ in 

öğrenme konusundaki  görüşlerine dayand ır ı labi l i r . Bu yaklaşıma 
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göre, herkes için gerçeğe ulaşmada ve bilgi edinmede genel geçer 

bir yöntem yoktur. Eğ i t imde önemli  olan, bilgiden çok, onu elde 

etme yoludur; çünkü, yöntem bi lgiden daha yavaş  değ işebil ir . 

Kiş iye bi lgi  aktarmak yerine bi lgiyi  elde etme yöntemlerini 

öğreneceğ i  zengin ortamlar sağ lanmal ıd ır (Sönmez 2004a, 39; 

Ş işman 2006, 91).  

 

Yap ı land ırmac ı öğrenme yaklaşımı , geleneksel eği t im 

anlayışından köklü bir şekilde ayr ı l ır. Bu yaklaşımda hedef, kiş inin 

bi lgiyi  özümsemede etkin rol  alarak onu kendi zihinsel  şemalar ında 

yerli  yerine oturtabilmesidir (Özden 2003, 55). Bi lgi , öğrenen 

tarafından oluşturulan bir yap ıd ır. Bu süreçte önbi lgilerin önemli  bir 

yeri  vard ır. Bu nedenle yap ılar bireye özgüdür. Öğretmenlerin 

anlattıklar ın ın öğrenciler tarafından ayn ı şeki lde öğreni lmemesinin 

nedeni de budur (Sönmez 2004a, 64).  

 

Yap ı land ırmac ı l ığa göre bilgi , öğrenen tarafından 

yap ı land ır ı l ır ve üretil i r . Kişi ,  çevreyle etki leşimi  sırasında geçirdiği  

yaşantı lardan anlam çıkarmaya çal ışırken bilgiyi  yap ıland ırma 

gereksinimi duyar. Bu süreç yaşam boyu sürer. Çeş i tl i  zamanlarda 

ve çeş i t l i  ortamlardaki  yaşantı lar bireyde bir dengesizl ik, bir sorun 

yaratır. Birey, önceki  deneyimlerine, bi lgi lerine dayanarak bu 

dengesizliği  giderebi lecek olası çözümler düşünür. Bu çözümlerden 

doğru olanlar, daha sonra kul lan ılmak üzere saklan ır. Bazı yazarlar 

bunlara “şema” ad ın ı veri r ler.  (Açıkgöz 203, 61) 

 

Şemalar: “Organize olmuş davran ış kal ıplar ı” ’d ır (Erden 2004, 

6). Şemalar, kendileri  de değişerek farkl ı alanlara uyarlanabi len 

biyolojik kökenli  eylemler olarak da tan ımlanabil ir . Şemalar, 

öğrenmeyi sağ layan araçlard ır. Olgunlaşma sürecinde yeni yeni 

şemalar geliş ir . Şemalar, birbirlerine bağ l ı olan düşünceler, i l işkiler 

ve iş lemler seti  olarak tan ımlan ır.  
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Yap ı land ırmac ı görüşe göre bireyler bilginin edilgin bir al ıcısı 

olmayıp, bi lgiyi  kendi leri  oluştururlar, bir başka i fadeyle 

yap ı land ır ırlar. Kendi içinde bil işsel  ve sosyal  yap ı land ırmacı l ık 

olarak ayr ılan bu kuramlardan birinci  grupta yer alanlar öğrenmede 

bireyin bil işsel  yap ısı üzerinde dururken, sosyal  yap ı land ırmacı lar 

bireyin içinde yer ald ığı bağ lam, sosyal  etkileşim, kül tür ve dil  gibi 

öğeler üzerinde dururlar (Şişman 2006, 9). 

 

Bilişsel Yap ıland ırmac ıl ık 

Özden (2003, 58), bu görüşün bi lginin nası l  yap ı land ır ı ld ığına 

i l işkin açıklamada Piaget’nin kuramın ı  kul land ığın ı beli rti r . Piaget, 

bi lginin bireyin çevresi  i le etkin olarak etki leşimi  sırasında ortaya 

çıktığın ı varsayar.  Piaget bu yaklaşımın ı  özümleme, uyma ve 

dengeleme süreçleriyle açıklar. Buna göre birey, karşı laştığı yeni 

durumu eski  bi lgi  ve deneyimleri  yard ımıyla tan ımaya, kısacası  

özümlemeye çal ışır. Eski  bi lgilerinin yeterli  olmad ığın ı fark 

ett iğ inde zihninde yeni bir kavram yaratarak bu duruma uyum 

sağ lar. Böylelikle zihinde yeni duruma karşı l ık gelen yeni bir 

kavram oluşturulmuştur. Böylece yeni bir durumla karşı laştığında 

bozulan denge yeniden sağlanmış olur. 

 

Sosyal Yap ıland ırmac ılık 

Bu görüş öğrenmeyi açıklamada, kül türün ve dil in önemli  bir 

etkiye sahip olduğunu vurgulayan Vygotsky’nin görüş lerini  kul lan ır. 

Vygotsky’ye göre sosyal  etki leşim, çocuğun öğrenmesinde önemli 

bir yer tutar. Ona göre, çocuğun öğrenme potansiyel i diğer bilgil i 

bi reylerle birl ikte olduğunda ortaya çıkar (Özden 2003, 60). 

 

İnsanoğ lunun başar ısın ın ard ında başkalar ıyla 

gerçekleşt i rdiği  işbirl ikçi  çaban ın payı büyüktür. Başkalar ıyla 
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etki leşerek öğrenmenin aracı da dildir.  Çocuk, dil  ve deneyimleri 

yoluyla sosyal  çevresiyle etki leşerek öğrenir. Bunlar ın ni telikli 

olmalar ı durumunda, oluşacak etki leşim, çocuklar ın bil işsel 

geliş imini  h ızland ırabi l i r (Özden 2003, 60). Vygotsky (aktaran: Kı l ıç 

2001, 13)’ye göre kişinin gel işimi  sonsuzdur. Her düzeyde 

yard ımsız çözebi leceği ,  yard ım alarak çözebi leceği  ve yard ım alsa 

bi le çözemeyeceğ i  sorunlar olacaktır ve birey, yard ım ald ıkça sorun 

çözme beceri lerini  gel işti recek, önceden çözemediğ i  sorunlar ı 

çözebi li r  duruma gelecekti r. 

 

Gerek bil işselci l ik, gerekse yap ıland ırmacı l ık günümüz 

öğrenme yaklaşımlar ın ı oldukça etkilemektedir. Bu etki  kendisini 

70’l i  yıl lardan bu yana göstermektedir. Bir sonraki  başl ık al tında 

davran ışçı l ık ile bil işsel  yaklaşımlar ın karşı laştır ı lmasına yer 

verilmişt i r . Bu yol la geleneksel öğrenme anlayışıyla çağdaş olduğu 

düşünülen öğrenme anlayış lar ın ın benzer ve farkl ı yönleri  daha iyi 

i rdelenecekti r. 

 

2.1.1.3 Davranışç ılık ile Bilişsel Yaklaşımların Karşılaşt ırı lmas ı  

Öğretimin amacı, öğrenci lere anlamayı, düşünmeyi, bi lgi  

üretmeyi veya sorun çözmeyi öğretmek olduğunda davran ışçı 

yaklaşımın doğrudan öğretim yöntemi  sın ır l ı kalmaktad ır. Günümüz 

toplumlar ın ın yaln ızca birtakım temel bilgi ve beceri leri  kazanmış  

bi reylerin yan ında; düşünebi len, bi lgiyi  kul lanan ve üretebi len, 

sorun çözebi len kişi lere daha çok gereksinim duyduğu gerçeğ i  göz 

önünde bulundurulduğunda doğrudan yöntemin sın ır l ı l ığı ortaya 

çıkmış olur. Davran ışçı lar, bireyin uyar ıcı ve tepki  arasında oluşan 

zihinsel  süreçleri  önemsemezler veya görmezden gel i rler. Gerçekte 

insan, Saban (2004b, 165)’ın da bel i rttiği  gibi  çevresindeki 

uyar ıcı lara körü körüne tepki göstermez. Çünkü insan ın anlama, 
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sezme, düşünme ve karar verme gibi  birtakım zihinsel  becerileri  ve 

süreçleri  de söz konusudur.  

 

Açıkgöz (2003, 82)’e göre davran ışç ı ve bi l işsel  akımlar ın 

(bil işselcil ik i le yap ıland ırmacı l ık) öğrenme tan ımlar ı arasında 

gözlenen en önemli  fark, öğrenme sürecinin ürünü ile i lgil idir.  

 

Davran ışçı lar bu ürünü “davran ış değ iş ikl iğ i”  olarak ele 

al ırken; bil işsel  öğrenme kuramlar ın ın odak noktasın ı bi lgi  edinme 

yol lar ı ya da bilgi yap ı lar ındaki  değ iş ikl ikler oluşturur. Bir başka 

deyiş le bi l işselciler öğrenmeyi gözlenemeyen, içsel , bi l işsel  bir 

süreç olarak görürler. Bil işselciler öğrenme sürecini  davran ış 

değ iş ikl iğ inin kendisi  deği l , ona zemin hazır layan bir süreç, 

öğretme sürecinin ürününü ise yap ı land ır ılmış bi lgi  olarak ele 

al ırlar. Bi l işselciler, öğrenmenin etki lerinin dolayl ı olarak öğrencinin 

davran ış lar ından çıkar ımlar yap ı larak saptanabileceği  

görüşündedir. 

 

Davran ışçı lar çevreye, bi l işselciler ise öğrenciye ağırl ık 

veri rler. Bil işselcilere göre öğrenme sürecinde öğrenen etkindir. 

Öğrenci  yeni duyduğunu ve gördüğünü önceden bildiklerine ekler. 

Bi lgiyi sın ıf layarak varsayımlar gelişti rip onlar ı sınayarak ve yorum 

yaparak iş ler. Öğrenci  yaln ızca strateji  kul lan ımında değ i l ,  yeni 

bi lgiyi  öncekilerle i l işkilendirmede de etkindir. Öğrenenler var olan 

şemalar ı ve bi lgi leri  kul lanarak öğrenme malzemesinden yeni 

anlamlar çıkar ır lar. 

 

 Aşağıda Özden (2003, 57)’in davran ışçı ve bil işsel 

yaklaşımlar ın bilgi , öğrenci  ve öğrenme kavramlar ına i l işkin bakış 

açı lar ın ı özetleyen bir tablo yer almaktad ır. 
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Tablo 2.1 

Davran ışç ı l ıkla Yap ı land ırmac ı l ığın Karşı laş t ır ı lmas ı  

 

 
Davranışç ı Görüş  

 
Yap ıland ırmac ı Görüş  

 

Bi lgi , bireylerin d ışındad ır ve 

öğretmenlerden öğrencilere 

aktar ı labil i r . 

 

Bi lgi , kişisel  anlama sahipti r. 

Bireysel  olarak öğrenciler 

tarafından oluşturulur. 

 

Öğrenciler, duyduklar ı ve 

okuduklar ın ı öğrenirler. 

Öğrenme, daha çok 

öğretmenin iyi  anlatmasına 

bağ l ıd ır. 

 

Öğrenciler kendi bilgi lerini  

oluştururlar. Duyduklar ın ı ve 

okuduklar ın ı önceki  

öğrenmelerine ve 

al ışkanl ıklar ına dayal ı olarak 

yorumlarlar. 

 

Öğrenme; öğrenci ler, 

öğreti lenleri  tekrar ett ikleri  

zaman başar ı l ı olur. 

 

Öğrenme; öğrenci ler, 

kavramsal anlamay ı 

gösterebildiklerinde 

anlaml ıd ır. 

 

  

Yabancı di l  öğretimini  doğrudan etki lemesi nedeniyle 

öğrenme kuramlar ın ın ortaya koyduğu veri lerin incelenmesi büyük 

önem taşır.  Ancak,  yaln ızca öğrenme kuramlar ı değ i l ,  dilbil imsel 

akımlar da yabancı di l  öğretimini  şeki llendiren önemli  alanlardan 

bir diğer unsurdur. Bir sonraki  baş l ık al tında geleneksel ve öğrenci 

odakl ı yabancı dil  öğretimini  önemli  ölçüde biçimlendiren dilbil imsel 

akımlara yer veri lmişt i r . 
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2.1.2 Dilbilimsel Kuramlar 

Dilbil imin bil imsel zemine oturması, 20. yüzyı l ın baş lar ına 

denk geli r. Kıran (2002, 108), 19. yüzyı l ın karşı laştırmal ı dil 

çal ışmalar ıyla, özel l ikle ses değ işmeleri  (sesbilgisi) alan ında 

başar ı l ı sonuçlar ın al ınmasına karşın, di l  olgular ın ın tek tek 

incelenmesiyle yetini ldiğini  beli rti r . 19. yüzyı ldaki  bu duruma tepki  

ni teliğindeki  20. yüzyı l  dilbil imi, dil konusundaki  ayr ıntılardan 

sıyr ı larak dil in temel sorunlar ına eğ i lmeyi  başarmıştır.  Sonuç 

olarak dil in ne olduğu, kullan ıld ığı toplumdaki yeri  ve dil in inceleme 

yöntemleri  gibi  konular açıkl ığa kavuşmuş, böylece karşı laştırmal ı 

çal ışmalardan “genel dilbil im” ad ı veri lecek çağdaş bir dil  bil imine 

geçi lmişt i r .  

 

Vardar (1998, 21), di lbil imi şu şeki lde tan ımlar: “Genel olarak 

di l  olaylar ın ı ele alan, özel  olarak da di l in çeş i tl i  gerçekleşmeleri 

sayı lan doğal dil lerin hem bel l i  bi r evredeki  işleyiş düzenlerini , hem 

de çeş i t l i  evreler arasındaki  değ işimlerini  inceleyen bir insan 

bi l imidir.” Kıran (2002, 38), dilbi l imin beli rlenmiş bi r nesnesi , 

di lyetisi  ve doğal dil lerde tan ımlanabi len, aktar ı labi len, yeniden 

oluşturulabilen, uygulanabilen bell i yöntemleri  olduğunu; dilbil imin 

konusu, ya da nesnesinin dil  olduğunu, bu nesneyi  de eşzamanl ı 

bi r yöntemle kendi içinde ve yalnız kendisi  için incelemeyi 

hedeflediğ ini açıklar. Bu iki  temel özell ikten dolayı di lbil im 

bi l imsel l ik ni tel iği  kazan ır. 

 

 Di lbil ime i l işkin yap ı lan genel tan ımdan sonra sırasıyla 

davran ışçı öğrenme kuramıyla i l işkilendiri lmesi  gereken 

yap ı land ırmacı l ık ve bi l işsel kuramlarla birl ikte yabancı dil 

öğretimini  şeki llendirmeye çal ışan Chomsky’nin üretici dönüşümsel 

di lbilgisi  i le edimdi lbi l ime yer verilmişt i r . Bunlar ın d ışında 
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Tesniere’in bağımsal di lbilgisi  kuramı da uygulamada sıkça 

yararlan ıld ığı için ele al ınmıştır.  

 

2.1.2.1 Yap ısalc ılık 

Dil  felsefesi  bağlamında iki  ayr ı yönel imden söz edi lebi l i r . 

Bunlar, bireysel  öznelci l ik i le soyut ni tel ikli  nesnelcil ikti r. 

Yap ısalcı l ık nesnelcil ikle bi t l ikte ele al ınmal ıd ır. Yap ısalcı l ığın 

kurucular ı, Avrupa’da F. de Saussure ve Amerika’da F. Boas ve E. 

Sapir ’dir. Saussure’den kaynakl ı olarak Cenevre, Prag ve 

Kopenhag okul lar ı kurulmuştur (Balcı 1990, 71).  

 

Di lsel  düzleme i l işkin temel  n i te l i k l i  b i r  ayr ımdan yola  

ç ıkman ın gerekl i l iğ i n i  savunan F .  de Saussure,  d i l  o lgular ın ın 

tümünü bi rden bel i r tmek iç in “d i l yet is i ”  kavram ına başvurur .  

Di lyet is in i  hem bi reysel ,  hem de  topl umsal  yan ı  o lan ,  bunlardan  

bi r in in o lmamas ı  durumunda öbürünün düşünülemeyeceğ i n i  

söyleyen Saussure  (1998, 38) ,  bu kavram ı  şu şeki lde aç ıklar :  

 

Tümüyle e le  a l ınd ığında, d i l yet is in in pek çok  biç ime 

büründüğü, kar maşık bi r  o lgular  bütünü olduğu 

görülür .  Di lyet is i  b i rçok a lana aç ı l ı r :  Hem f iz iksel ,  

f i zyolo ji k ve anl ıksal  n i te l i k l id i r , hem de bi reysel  ve 

toplumsal  özel l i k l id i r .  İnsana i l işkin o lgular ı  

kapsayan hiçbi r  u lama yer leş t i remey iz onu.  Çünkü  

di lyet is in in b i r l iğ i n i  nas ı l  or taya ç ıkaracağım ız ı  

b i lemeyiz.   

 

Saussure (bkz.  1998 , 43)  d i l yet is inde varolan  olgular ı  

baş l ıca ik i  türe indi rger :  toplumsal  n i te l i k l i  “d i l ” ya da bi reysel  

n i te l i k l i  “söz” .  Bi reyin edi lg in b iç imde bel lediğ i  b i r ürün olan di l , 

b i r  tür  s ın ı f land ı rma i l kesid i r .  Do lay ıs ıyla d i lb i l imin gerçek  
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konusunu oluş tu rur .  Di l  gös tergeler  d izgesid i r .  Bi r  düzgü özel l iğ i  

taşıyan bu soyut gerçekl ik sal t  b i r  b iç imdi r .  Bi reyler in d ış ında ve  

üstündedi r ,  toplumsal  anlaşmaya dayan ı r ,  tümüyle k imsede 

bulunmaz:  

 

[ . . . ]  sözün kul lan ı lmas ı  yoluyla,  ayn ı  toplumda olan 

kiş i l erde gerçekleşen bi r  b i r i k imdi r  bu;  her  beyinde,  

daha doğ rusu bi r  toplu luk o luş tu ran bi reyler in 

beyin ler inde -  çünkü di l  k imsede eksiksiz değ i l d i r ;  

yaln ız toplumda bulunur  eksiksiz o larak -  yer  a lan  

gücül  b i r  d i lb i lg isi  d izgesid i r  (Saussure,  34;  

aktaran:  Cul ler ,  1985, 31) .  

 

 Söz ise ruhsal  ve f i zyolo ji k b i r  etk in l i k t i r ,  b i r  tözdür .  Di l  

d izgesin in kul lan ı l ış ı  demek olan söz,  d i l in  b i r  bölümünü geçic i  

o larak eyleml i  k ı l ar ,  örneğ i n  somut tümceler  kurulmas ın ı  sağ l ar ,  

b i reye di l i  ku l lanma olanağı  veren çeş i t l i  b i r leş imler le bunlar ı  

d ışa i le ten anl ıksal  ve f i z iksel  b i r  düzenek içer i r .  Di l in  düzgü  

ni te l iğ i  taşımas ına karşın söz bi r  b i ld i r i  özel l iğ i  sunar ,  d i l i  

sonsuz bi r  çeş i t l i l i k le gerçekleş t i ren düzlem olarak or taya ç ıkar .   

(Vardar  1998, 46-47) .  Cul ler  (1985,  31)  de Saussure’ün or taya  

koyduğu söz  kavram ın ı  aç ıklarken; sözün  di l in  uygulamal ı  yan ı  

o lduğunu; hem konuşan bi reyin k iş i se l  düşüncesin i  anlatmak iç in 

d i l  d izgesin i  kul lanmas ın ı  sağ l ayan bi r leş imler  hem de bu 

bi r leş imler i  d ışa i le tmesin i  sağ l ayan  anl ıksal  f i z iksel  düzeneğ i  

i ç ine a ld ığın ı  söyler .   

 

 Saussure,  d i lb i l imcin in baş l ıca sorununun di l  o lmas ı  

gerekt iğ i n i  öne  süre r .  Bi r  d i l i  çözümlerken, yapmaya çal ış t ığı  

şey de söz edimler in i  bet imlemek değ i l ,  d i l  d izgesin i  o luş turan 

bi r imler le b i r leş t i rme kural lar ın ı  sap tamakt ı r .   Saussure’e (1998 , 

43)  göre d i l i  sözden ay ı rmak demek, ”1.  Toplumsal  o lguyu  
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bi reysel  o lgudan; 2 .  Öneml i  o lguyu  önemsiz,  bel l i  b i r  oranda 

rast lant ısal  n i te l i k  taşıyan olgulardan  ay ı rmak”  demekt i r .    

 

Amerikan yap ısalcı l ığı ise, özell ikle Bloomfield tarafından 

şeki llendiri lmişt i r . Bu akım Amerika’da 1925’ten 1960’lara kadar 

di lbil im alan ında etkisini  sürdürmüştür.   

 

Mindt (1971, 14-16; aktaran: Balcı 1990, 73), yap ısalcı l ığın 

di l in anlam boyutunu bir tarafa b ırakarak biçimsel unsurlar ı 

gereğ inden fazla vurgulamasın ın eleşt i ri ldiğ ini  beli rt ir . Yine, 

yap ısalcı l ığın dil in psikolojik, toplumsal ve edimsel boyutlar ın ı 

önemsememesi ayr ı bi r eleşti ri  konusudur. Çünkü di l i  bu 

unsurlardan ayırmak olası değ i ldi r.  

 

Balcı (1990, 74), yap ısalcı di lbi l imin yabancı di l  öğretimine 

etkisi  sonucu birçok ülkede dil  laboratuarlar ın ın kurulduğunu ve 

buralarda tümce yap ı lar ın ı yansıtan örneklerin öğrenenler 

tarafından tekrar edilmesiyle dilsel  davran ışa koşul lanmalar ın ın 

beklendiğini ; ancak bu mekanik öğrenme durumlar ı hayal  kır ıkl ığına 

neden olunca yine birçok ülkenin bu laboratuarlar ı kald ırd ığın ı 

beli rt ir . 

 

Çağdaş anlamda di lbil im çal ışmalar ı Amerika’da insan 

bi l imci ler, başka bir i fadeyle budunbil imci ler tarafından 

baş latı lmıştır. Amerika’da F. de Saussure’den bağımsız olarak, 

güçlü bir di lbil im okulu gel işmişt i r . Bu okulun i lkeleri  F. de 

Saussure’ünkine çok yakın olduğundan, çoğunlukla Amerikan 

yap ısalcı l ığı olarak adland ır ıl ır. Avrupa yap ısalcı l ığından farkı, 

doğrudan uygulamaya yönelmesidir.  Amerikan yap ısalcı l ığında da 

Avrupa’da olduğu gibi konuşma di l ine öncelik verilmiş, eşzamanl ı 

ve yaln ız betimleyici  bakış açısı benimsenmişt i r . 
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Bilimsel nesnel lik arayışı, bazı di lbil imci leri  mekanikçi  

(mekanist) bir dil  anlayışına yöneltmişt i r . Bu anlayış ruhbil imdeki  

davran ışçı l ığın sunduğu model i  örnek almıştır. Amerikan 

yap ısalcı l ığın ın baş l ıca temsi lcisi  L. Bloomfield, insan ın bütün 

davran ış lar ı gibi , di lyetisinin de düşünce, i rade gibi  iç faktörlerden 

bağımsız olarak, bütünüyle d ış koşul larla açıklanabi leceğini 

savunmuştur. L. Bloomfield’e göre, dilbi l imci , somut metnin gereci 

olan bütünce üzerinde çal ışmal ıd ır (Kıran 2002, 147). 

 

L. Bloomfield (1887-1949), Amerikan di lbil imini , uzun süre 

izleyeceği  doğrul tuya sokmuştur.  Davran ışçı l ıktan esinlenen 

Bloomfield, di l i  her türlü davran ışa yön verdiğini  varsayd ığı uyar ıcı-

tepki  ikil isi  çerçevesinde ele almış ; anlamı, konuşucunun bir dilsel 

biçimi kul land ığı durumla özleş leşt i rdiğ i  için göz önünde tutmamış,  

anl ıkçı l ığı öznelcil ik sayarak karşı anl ıkçı bir betimleme yöntemi  

benimsemişt i r  (Vardar 1998, 35). 

 

Bloomfield’in savunduğu görüşlerden dağı l ımsal dilbil im 

doğmuş ve yı l lar boyunca Amerikan di lbil imine egemen olmuştur.  

Vardar (1998, 36), dağı l ımsal dilbi l imle i lgi l i olarak şunlar ı 

söylemektedir: 

 

Di l  öğelerinin dağı l ımlar ına öncel ik veren, bir başka 

deyiş le bunlar ı, değiş ik kullan ım ve bağ lamlardaki 

çevrelerinin tümüne göre saptayıp sın ıf land ırmay ı  

amaçlayan bu akım özel likle Yale Okulu diye de 

adland ır ılan Yeni Bloomfield’ciler [...] çevresinde 

gelişmiş, en yetkin anlatımın ı ise, yine ayn ı okula 

bağ lanan Z. S. Haris adl ı dilbil imcide bulmuştur.  

 

  Dağı l ımsal di lbil im, di l  olgular ın ı bi r davran ış biçimi olarak ele 

al ır ve ses dizi l iş lerine indirgediği  bi rimleri  bell i  bi r aşamadaki 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      30 
                                               
birleşme özel liklerine göre betimler, incelemenin kalkış noktasın ı  

oluşturan örnekler bütünündeki  öğeleri  karşı l ıkl ı bağıml ı l ıklar ı 

açısından değerlendir ir, tümceleri  dolaysız kurucular ına, bunlar ı da 

kendi oluşturucu öğelerine indirger. Sesçi l  verilerle yetinerek 

bunlar ın düzenl il iklerini , bir başka deyiş le yap ıyı ortaya koymaya 

çal ışır. Anlama başvurmad ığı gibi  konuşucu ve durum kavramlar ın ı 

da bir yana i ter. Betimsel ve tümevar ıml ı bi r yöntem kul lan ır, sonlu 

sayıda tümceyle iş lem yapar (Vardar 1998, 36). 

 

 Yap ısalcı l ık, davran ışçı öğrenme kuramıyla birl ikte özell ikle 

kulak-dil  yöntemine etkisi  açısından önemlidir. Kulak-dil  yönteminin 

yirminci  yüzyı l ın büyük bir kısmında ve halen bazı ülkelerdeki 

eğ i t im kuruluş lar ında yabancı di l öğretiminde beli rleyici  yöntem 

olarak ortaya çıkması bu önemi gösteri r.  

 

 Etkin öğrenme model inin ortaya çıkabi lmesi için davran ışçı 

öğrenme kuramın ın ve yap ısalcı dilbi l im akımın ın yerini daha yeni 

yaklaşımlar almal ıyd ı. İşte bundan sonraki  baş l ıklar ın al tında 

di lbil imsel açıdan bu yeni l iklerin neler olduğuna değinilmişt i r . 

 

2.1.2.2 Üretici-Dönüşümsel Dilbilgisi 

Yap ısalcı l ığın dil in yaln ız yüzey yap ısına yönelmesi, kuramda 

ve uygulamada mekanik yöntemleri  kul lanması , di l in devingen ve 

yaratıcı yönünü göz önünde bulundurmaması eleşt i r i  konusuydu. 

Bu duruma karşı 50’l i  yı l lar ın ikinci  yar ısında Amerikal ı dilbil imci  

Naom Chomsky, üretici -dönüşümsel dilbilgisiyle tepkisini 

göstermişt i r . 

 

Her di lde, konuşucunun en değiş ik tümceleri  söylemesini , 

al ıcın ın da bu tümceleri  anlamasın ı sağ layan çeşi t l i  düzeylerde bir 

kurallar bütünü vard ır. Bu kural lar bütünü bir di l in di lbilgisini 
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oluşturur, konuşmasın ı öğrenen her insan da bu di lbilgisini  kullan ır. 

Ancak insan, bu kural lar ı düşünmeden, genellikle bu kurallar ın 

neler olduğunu bi lmeden kul lan ır. Bu da, her konuşucu-al ıcın ın 

kendi anadi li  konusunda sezgisel  bir bi lgiye sahip olduğunu 

gösteri r. Bu bi lgi , konuşan bireyde örtük olarak bulunur. Başka bir 

deyiş le “hangi di lsel  topluluk olursa olsun, bütün insanlar 

beyinlerinde gücül bir biçimde var  olan doğuştan gelen bir 

di lbilgisel  dizgeye sahipti r. “ (Kıran 2002, 154) 

 

Üretimselci lere göre dağıl ımcı l ık, bütün bil imlerin geçirdiği  

sın ıf lama evresinde kalmışt ır. Bu evre olgular ın topland ığı, 

sın ıf land ır ı ld ığı bi r gözlemleme dönemidir. Buna betimsel evre de 

denir. Betimleme bütün bi l im dal lar ında ilk evreyi  oluşturur, amacı  

araştırma konusu olgular ı ve olgular arasındaki  i l işkileri  saptamak 

ve onlar ı sın ıf land ırmaktır. İkinci  evreyse birincisine oranla olguları 

yaln ızca betimlemekle kalmaz, açıklamak da ister.   

 

N. Chomsky’ye göre, di lbil im kuramı, konuşucu-al ıcın ın 

edincini  inceler. Dilbil imci  di lsel  edinci, konuşucu ve al ıcın ın kendi 

anadil i  konusunda sahip olduğu sezgisel  bilgi  olarak tan ımlar 

(Kıran 2002, 156-157). 

 

Üretici -dönüşümsel dilbi lgisinde, sözdizimsel bileşende elde 

edilen, evrensel ni tel ikli  olduğu varsayı lan, biçimsel, soyut tümce 

yap ısına derin yap ı ya da anlam yap ıs ı denir; yüzey yap ı ise derin 

yap ı lara uygulanan dönüşümler sonucu gerçekleşt i ri len, i letişime 

elveriş l i  duruma gelen somut tümce biçimidir.  

 

Naom Chomsky, oluşturduğu üretici -dönüşümsel di lbilgisi 

kuramın ı dağı l ımcı l ığa bir tepki  olarak tasarlamıştır:  
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Dağı l ımcı l ığın sın ıf land ırmacı yaklaşımın ı  yetersiz 

bulan Chomsky, bir dildeki  sonlu sayıda kural 

aracı l ığıyla di lbilgisine uygun sonsuz sayıda tümce 

üretilmesini , çeş i tl i  dönüşümlerle derin yap ılardan 

yüzeysel yap ı lara geçi lmesini  sağlad ığın ı varsayd ığı  

düzeneğ i  inceler. Ülküsel  konuşucu-dinleyicinin dilsel 

edinimlerini  ya da edinci  biçimsel leşt i rmeyi, değ iş ik 

tümce türleri  arasındaki  eşdeğerlik i l işkilerini  

beli r lemeyi, açık seçik işlemlerle tümceleri  betimleyip 

açıklamayı amaçlar (Vardar 1998, 37). 

 

Yap ısalcı l ıktaki  dil -söz karşıt l ığıyla üretici -dönüşümsel  

di lbilgisindeki  edinç-edim karşı t l ığı: 

 

Di lde edilgenl ik ve bel leksel  olgunun yan ı sıra toplum 

ağır basarken, edinçte yaratıcı l ık, üret icil ik ve ülküsel 

konuşucu egemendir. Dil  bir göstergeler dizgesidir, 

edinç ise bir kural lar düzeneğ idi r. Bir i üründür, öbürü 

üretim sürecidir. Tümce Saussure’de söze bağ lan ır, 

özgür bir yaratım eyleminin sonucu olarak ele al ın ır; 

oysa Chomsky’de bel i rl i  kurallar ın uygulanmasın ı  

içeri r (Vardar 1998, 56). 

 

 Üretici -dönüşümsel dilbilgisiyle N. Chomsky, yap ısalcı l ığın 

di l in yüzeysel yap ısın ı öne çıkaran, dil i  betimlemeden öteye 

gidemeyen aşamasın ı geride b ırakarak, ortaya koyduğu kuramsal 

bi lgilerle yabancı dil  öğrenimi için yeni  ufuklar açmıştır.  

Chomsky’nin düşüncelerinin yan ında özell ikle yabancı dil 

öğretiminde çok etki l i  olan bir başka di lbil im alan ı da 

edimdi lbil imdeki  gel işmeler olmuştur.  

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      33 
                                               

2.1.2.3 Edimdilbilim 

Dili ; bağımsız, yap ısal  bir nesne, bağ lamdan kopuk bir 

sözceler bütünü olarak gören yap ısalcı l ıktan farkl ı olarak 

edimdi lbil im, sözceleri  bir sözcelem durumu içinde, gerçek bir dilsel 

i letişimde sözcelerin anlamın ı kiş i ,  zaman ve uzam gösterici leriyle 

beli r ler. Doğal dil lerin iş leyiş ini  anlamak için, sözdizimsel 

çözümleme gerekl idir; ama bu yeterl i  değ i ldi r. Bir sözcenin gerçek 

anlamın ı kavramak için, sözcelem koşul lar ı ve metinsel  bağ lamın 

d ışında sözceye gerçek değerini veren çevreyi  göz önünde 

bulundurmak gerekir.       

 

İ letişimde bulunmak, yaln ız bir bi ldi ri , bi r i leti aktarmak 

değ i ldi r. İnsanlar bazen öylesine bir şeyler söyleyebi li rler ya da 

söylediklerinin tam tersini  de söylemek isteyebili r ler.     

   

Edimdi lbi l im, bir bağ lam içinde sözcelerin anlamın ı  

incelemeyi hedefler. Önermenin anlamından çok sözcenin 

gerçekleşt i ri ldiğ i  di l ediminin işlevini tan ımlamak ister. Tümce ve 

önerme, sözdizimi ve anlambi l imin en büyük anlam bir imleri 

olmasına karşın, di l  edimi edimbi l imsel en küçük birimdir (Kıran 

2002, 214). 

 

Sözce ve sözceleme tereimler i ,  Saussure ’deki  söz  

kavram ın ın, b i rb i r in i  bütünleyen  ik i  yönünü bel i r t i r :  Sözce bi r  

tümce ya da söylem olarak ürün ni te l iğ i  taşıyan söz olgusudur ;  

sözceleme ise,  d i l i  söyleme dönüş türen etk in l i k t i r ,  bel l i  b i r 

durumda tümceler i  gerçekleş t i rmedi r .  K ısacas ı  b i r  üret im 

sürecid i r .  Sözcenin get i rd iğ i  b i lgi  konuşana, konuşma yer  ve  

zaman ına; b i r  başka deyiş l e  çeş i t l i  koşul lara göre değ iş i k l i k  

göster i r .  Sözcelemeyle b i rey sözcede bel i r i r  ve konuşucunun 

sözceye  dayanarak din leyic iy le kurduğu bağınt ıy ı  da üre t t iğ i  
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sözceye karş ı  tutu munu da di le get i r i r .  Sözceleme kuram ı  d i l i  b i r 

eylem olarak kavramaya çal ışı r ,  kul lan ım ı  göz önünde 

bulundurur ,  sözceyi  sal t  göndergesel  iş l ev i  d ış ında,  

konuşucunun eylemiyle özdeş l eşmesi  ve d in leyic ide bi r  etk i  

yaratmas ı  aç ıs ından ele a l ı r .    (Vardar ,  1998, 51)  

 

Bir kişi  tarafından üretilen sözceler bağ lama uygun olmal ı ve 

al ıcı tarafından anlaşılmal ıd ır. Konuşucunun doğru sözce üretimi 

sırasında di lsel  ve i letiş imsel olmak üzere iki  edim gerçekleş i r . 

Di lsel  edim, di lbi lgisi  kurallar ına uygunlukla, i letişimsel edim ise, 

konuşucunun söylemini  al ıcı l ıya ve sözcelemin genel koşuluna 

uydurma yeteneğ iyle i lgil idi r. Bir sözce sözcelem durumuna ve 

söylemin genel kurallar ına uygunsa bu kabul edilebi l i r bir sözcedir. 

Ancak, bir tümcenin di lbilgisel  doğruluğu, onun sözce olarak kabul 

edilebil i r  olmasın ı tek başına sağ lamaz (Kıran 2002, 217). 

 

Edimdi lbi l im, günümüzde i letiş imsel yaklaşım olarak bi l inen 

yabancı di l  öğretim yaklaşımın ı etki lemesi açısından çok önemlidir. 

Edimdi lbi l im diğer di lbil imsel akımlar ından farkl ı olarak, dil in 

konuşulduğu bağ lam, durum gibi  unsurlar ı ön plana çıkard ığı için 

bu konuda farkl ı ve daha zengin bir bakış açısı sunar.  

 

2.1.2.4 Bağımsal Dilbilgisi  

Dilbilgisini  bir dizge olarak ele alan L. Tesniere, tümcenin 

yap ısın ı, öğelerinin iş leyiş kurallar ını bel ir leme ve çözümlemeyi 

amaç edinmişt i r . L. Tesniere yap ısal  dilbil imin katı biçimci l iğini 

aşma çabası içinde, üretici -dönüşümsel di lbilgisinin birçok 

kavramın ı önermiş ve günümüz bağımsal dilbilgisinin temel ini 

atmıştır.   
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L. Tesniere’in sözdizimi kuramı ulam/iş lev karşıt l ığına 

dayan ır. Ancak kuramın odak noktasın ı ulamlar değ i l ,  işlevler 

oluşturur. Ulamlar ın dilden dile değiş ikl ik göstermesine karşın, 

iş levlerin genellikle ayn ı kalması bu kuramın evrensel bir ni telik 

kazanmasın ı sağ lar. Sözcüklerin tümce içinde tuttuklar ı yer 

sın ıf land ır ı ld ıklar ı ulama değ i l ,  yaptıklar ı iş leve göre beli rlenir 

(Kıran 2002, 135-136). 

 

L. Tesniere, yap ı terimini  derin yap ı anlamında kul lan ır. 

Böylece sözdiziminin görevi , sal t biçimlere dayanan çizgisel 

düzenin ard ındaki anlamsal düzeni yansıtma biçimini  incelemekti r. 

Çekiml i  eylem, tümcenin bütün öğelerini  kendisine bağıml ı kı lan ve 

bunlarla bir l ikte tümceyi oluşturan yönetici  öğedir, bir başka deyiş le 

tümcenin odağında eylem vard ır. Yöneti len bağıml ı öğelerse 

eyleyen ve tümleyen olarak ikiye ayr ı l ır. Tümce çözümlemesinde 

çekiml i  eylemin yönetici  öğe olarak seçi lmesi sonucunda, 

geleneksel özne-yüklem iki l isinin oluşturduğu çerçevenin d ışına 

çıkı larak özne, anlamsal olarak beli rlenen ayr ıcal ıkl ı yerini  yi ti ri r 

(Kıran 2002, 135-136; Vardar 1998, 33). 

 

Bağımsal di lbilgisi  dil  öğretimine önemli  katkı lar 

sağ lamaktad ır. Kıran (2002, 40) hem anadil i , hem de yabancı di l 

öğretiminde L. Tesniere’in sözdizimi kuramından geniş ölçüde 

yararlan ıld ığın ı beli rtmektedir. Balcı (1990, 91) da bağımsal 

di lbilgisinin yabancı di l  öğretimi için gerekli l iğini  beli rterek, 

Almanca i le Türkçenin farkl ı sözdizimsel bağıml ı l ık koşul lar ından 

kaynakl ı ortaya çıkabi lecek giriş im hatalar ın ın bağımsal  

di lbilgisinden yararlanarak giderilebi leceğ ini  vurgular. 

 

Bağımsal di lbilgisiyle ikinci  yabancı di l olarak Almancan ın 

öğrenilmesinde İngi lizce ve Türkçeden yararlan ıl ırken bir önceki 

paragrafta değ ini len giriş im hatalar ın ın oluşması engel lenebili r . Üç 
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di ldeki  zorunlu ve zorunlu olmayan eyleyenlerin derste 

vurgulanmasıyla her di l in kendi koşulu daha iyi  kavranabi li r. 

Böylelikle şekil le değ i l ,  dil in iş leviyle uğraşı lmış olur. Bu da, daha 

ekonomik bir ders akışı demekti r. 

 

2.1.3 Yabanc ı Dil Öğretim Yöntemleri  

2.1.3.1 Kulak-Dil Yöntemi 

Kulak-dil  yönteminde temel sözdizimsel birimler ezberlenir. 

Tümce örnekleri  al ışkanl ık oluşturulana değ in tekrarlanarak 

çal ışı l ır. Davran ışçı l ık, dil  öğrenimini  mekanik bir süreç olarak ele 

almıştır.  Düşünceyi , bi l inci  ve anlamı gereksiz gördüğü için 

önemsememişt i r . Di l öğrenimi, çevresel  koşullarla desteklenmesi 

gereken bir çeş i t  deneme yan ı lma süreci  olarak görülmüştür. Bu 

süreçte takl i t, dizgesel olmayan gözlemler gibi  unsurlar en önemli  

faktörlerdir (Balcı 1990, 114-115). 

 

Ancak Balcı (1990, 117)’n ın da beli rttiğ i  gibi -ona göre birçok 

araştırma bulgusu da bunu desteklemektedir- mekanik tekrar 

al ıştırmalar ı öğrenci ler açısından son derece sıkıcı, sevimsiz ve 

öğretim malzemesinin anlaşılmasında katkı sağ lamaktan uzaktır.  

 

Serindağ  (2003, 55) da ağır l ıkl ı olarak temel sözdizimsel  

birimlerin otomatik olarak al ışkanl ık yoluyla öğreni lmesi ve çal ışma 

biçimlerinin yap ı al ıştırmalar ına dayand ır ı ld ığı kulak-dil  yönteminin 

yoğun biçimde eleşt i ri ldiğ ini  beli rtmektedir. Bu eleşt i ri lerin 

odağında öğrenci lerin etkin zihinsel  katı l ımlar ın ın öğretim sürecinin 

d ışında tutulmas ı olmuştur.  

 

 Etkin öğrenme model inde öğrencilerin zihinsel açıdan 

zorlanacaklar ı öğrenme ortamlar ın ın vazgeçi lmez olduğu 
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düşünüldüğünde kulak-dil  yönteminin araştırman ın konusu için 

uygun bir yöntem olmad ığı görülmektedir.  

 

Kulak-dil  yöntemi 1940’l ı ve 50’l i  yı l larda ortaya çıkmıştır.  

Yöntemi, yap ısalcı di lbil imci lerden Bloomfield, Brooks ve Lado 

şeki llendirmiş lerdir. Onlara göre geleneksel di lbilgisi -çeviri 

yöntemi, yabancı di l öğretiminde etki l i  bi r yol  deği ldi r. Dil in doğal 

öğrenimi önce dinleme i le baş lar, konuşma, okuma ve yazmayla 

devam eder. Di l  öğretiminde tümce kal ıplar ın ı iyi  öğrenmek 

önemlidir. Bunun için, ders uygulamalar ında söyleneni tekrar etmek 

ve tekrarla ezberlenen tümce kal ıplar ına benzer tümce üretmek çok 

önemlidir. Zihinsel  sürece ve kavramaya yer  vermeyen yöntem, 

yaln ızca biçime ve otomatik öğrenmeye dayal ıd ır (Demirel  1993, 

37-38). 

 

Kulak-dil  yöntemi, dil in kullan ımın ı savunsa da dayand ığı 

di lbil imsel kuram olan yap ısalcı l ığın di lsel  unsurlar ı çözümleme ve 

betimlemeye odaklanması yüzünden çel işki  içindedir. Bu durum, 

kulak-dil  yöntemiyle hazır lanmış  ders ki taplar ına genel likle doğal 

olmayan diyaloglar şekl inde yansır. Doğal değ i ldi r, çünkü bir 

taraftan gündelik yaşamdaki di lsel  durumlar oluşturulmak 

istenirken, diğer taraftan da yap ısalcı l ıktan kaynakl ı dilbilgisel 

kusursuzluk korunmaya çal ışı l ır. Yabancı di l  öğretimine i l işkin bu 

ikilemden ancak 60’l ı yı l larda ortaya çıkan edimdi lbil imin i lkeleriyle 

çıkı labilmişt i r . Edimdi lbi l imin yard ımıyla dil in iş levsel  boyutuna 

dönük bir yaklaşım oluşturulmuştur. Bu yaklaşımın amac ı derste 

öğrenilenlerin i letişimsel durumlarda kul lan ı labi lmesidir 

(Neuner/Hunfeld 2003, 88). 
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2.1.3.2 Yabanc ı Dil Öğretiminde Bilişsel Yaklaşım 

Bu yaklaşım, bi l işsel öğrenme kuramcı lar ından Ausibel i le 

ünlü dilbil imci  Chomsky’nin görüş lerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. 

Bi l işsel  öğrenme yaklaşımı,  öğrenmeyi  düşünme doğrul tusunda ele 

al ır.   

 

Zihinsel  alg ılaman ın ön planda olduğu bir yöntem, öğrenci ler 

için dil  öğrenimini  daha eğ lenceli  hale geti ri r. Bu yaklaşıma göre dil 

al ışkanl ık ürünü değ i l ,  yaratıcı bi r süreçti r. Öğretmen sık sık 

al ıştırmalar ı tekrarlatan kiş i  deği l ,  dil öğrenmeyi kolaylaştıran bir 

rehber olarak görülür.  

 

Özel likle duyduğunu anlama becerisinin gel işti r i lmesine önem 

verilmel idir. Dört temel beceri  öncel ik sonral ık sırasına göre deği l , 

önemine göre eş i t  olarak gelişt i ri lmel idir. Anadilinin kul lan ı lmasına 

ve çevir iye izin veri l i r . Her şey bir bütünlük içinde öğreti lmel idir, 

gerektiği  zaman görsel- işi tsel  araçlardan ve diğer tekniklerden 

yararlan ılmal ıd ır. Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştır ıcı bi r roldedir 

(Demirel  1993, 42-43). 

 

 Görüldüğü gibi  yabancı dil  öğretiminde bi l işsel  yaklaşım, 

geleneksele göre özel l ikle öğrenci lerin zihinsel  süreçlerini 

önemseyen tutumu nedeniyle farkl ıl ık göstermektedir. Ancak,  

taş lar ın yerine oturabilmesi için başka unsurlara da gereksinim 

duyuluyordu: O da dil in konuşulduğu durumun ve bağ lamın bir 

parçası olduğu gerçeğiydi . İşte bu eksiğ i  de iletişimsel yaklaşım 

giderecekti . 
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2.1.3.3 Yabanc ı Dil Öğretiminde İletiş imsel Yaklaşım 

İ letişim, di l  göstergelerinin anlaml ı ve yerinde kullan ı lmasın ın 

ötesine geçi lerek el-yüz hareketleri  gibi  sözel  olmayan davran ış lar ı 

da içeri r; onlar olmadan, di l  kurallar ıyla birl ikte i letişimin toplumsal 

kurallar ın ı öğrenmeden, kusursuz bir i letiş im kurulmasına olanak 

yoktur (Paulston-Bruder 1976; aktaran: Demircan 1990, 249). 

 

İ letişimsel yaklaşımın dayand ığı i lkeler bir yandan di l in yap ısı 

(dil -beyin i l işkisi), öte yandan di l  kul lan ımı  (di l -toplum i l işkisi) 

üzerinde yap ı lan çal ışmalardan doğmuştur.     

 

Di l i ,  öğrenilmiş bi r davran ış düzeni olarak açıklayan 

davran ışçı yorumu eleşt i ren Chomsky, insan beynindeki  dil 

yeteneğ ini bir i  edinilmiş di l  kurumlar ı (edinç), ötekisi  ise bu 

kurallar ın uygulan ışı (edim) olarak beli rler. Edinç, üretilen 

tümcelerin dilbi lgisine uygunluğunu (di lbilgisell ik), edim ise 

anlamlanabi li r  söz üretimini  (kabul edi lebil i rl ik) denetler. Ancak, 

toplumsal bağ lam seçimi kural lar ın ın da edincin bir parçası olması  

gerektiğini , o nedenle edincin toplumsal ve kül türel  açıdan dil i 

kul lanma yeteneğ ini açıklamaktan uzak kald ığı, edinç kavramın ın 

bağ lama uygunluk kavramın ı da içerecek şeki lde genişleti lmesi  

gerektiği  i leri  sürülerek onun yerine i letiş imsel edinç kavramı  

geti ri lmişt i r .  (Demircan 1990, 249-250) Böylece di l le i letiş im 

kurulması olayında di lbilgisi  kurallar ının yan ında kimi kul lan ım ve 

konuşma kural lar ın ın da olduğu kabul edilmişt i r .  (Demirel  1993, 

43) 

 

Beceri ler, kulak-dil  yönteminde dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma sırasında ele al ın ır. İ letiş imsel yaklaşımda ise herhangi 

birine öncelik tan ınmaz. Öğrenci lerin dinleme, okuma, konuşma ve 
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yazma alanlar ından yaptıklar ı i letişimsel seçimlere göre bir izlence 

düzenlenir (Demircan 1990, 252). 

 

Tümcelerin kuruluşunda önemli  olan, kurallar ı bi lmek, o di l i  

öğrendim diyebi lmenin sadece bir yönünü oluşturur ve bu yön tek 

başına bir değer taşımaz. Bu bi lgi , i letiş im süreci  içinde tümcelerin 

hangi anlamlara gelebi leceğinin bil inmesiyle desteklenmel idir. 

İ letişimsel yaklaşımı  uygularken, sın ı f içinde amaçlanan bağ lantı 

ancak uygun ortamı sağ lamakla olur. Böyle bir ortamda da ilk temel 

konu öğretmenin mutlak otori te olmad ığı imgesinin yaratı lmasıd ır. 

Öğreti lecek materyal  de bu doğrul tuda öğrencinin daha önce 

edindiğ i  bi lgilerle bağdaştırabileceği  ve dolayısıyla bir zihinsel 

süreç içine (Anlama-kavrama-yorumlama aşamalar ı) girebi leceği  

ni telikte olmal ıd ır. Bu koşul lar çerçevesinde iletiş imsel yaklaşım 

uygulan ırken, her türlü öğretim araç-gereçlerinden ve öğretim 

tekniklerinden faydalanma yoluna gidi lebil i r .  (Demirel  1993, 45) 

İ letişimsel yaklaşımın bu özel l ikleri , etkin öğrenme model iyle de 

oldukça uyumlu bir ni tel ik göstermektedir.  

 

2.1.4 İkinci Yabanc ı Dil Kavramı  

2.1.4.1 Çok Dillilik 

 70’l i ve 80’l i yı l lardan bu yana poli t ik ve toplumsal koşul lar, 

Avrupa’da yabancı di l  öğrenimi ve öğretimi açısından oldukça 

değ işmişt i r . Neuner/Koithan (2001, 23)’a göre, AB’nin poli t ik ve 

ekonomik açıdan geniş leme sürecinde entegrasyon sorunu 

yaşanmaması için birden çok yabancı di l in öğrenilmesine her geçen 

gün daha da önem veri lmektedir. Bu nedenle AB ve Avrupa 

Konseyi , AB vatandaş lar ın ın birden fazla yabancı di l  öğrenmelerine 

i l işkin bir kampanya yürütmektedir. Bu yol la Avrupa Konseyi , her 

Avrupal ın ın kendi anadilinin yan ı sıra en az iki  yabancı di l 

öğrenmesini  hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleşt i ri lmesinde 
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çözüm yol lar ından biri  olarak okul ortamında ard ı ard ına farkl ı 

di l lerin öğreti lmesi  görülmektedir.  (Neuner/Hufeisen 2001, 18) 

 

80’l i  yıl lar ın sonlar ıyla 90’l ı yı l lar ın başında, iki  yabancı dil in 

etki leşiminin yabancı dil  öğrenimi için katkı olanağı sunabi leceği  

anlaşı lmıştır (Neuner/Hufeisen 2001, 35). Bu durum, iki  yabancı 

di l in öğreni lmesinin asl ında birbirlerine olumsuz etki  yapmayacağı  

düşüncesini ortaya koymuştur. Böylece Avrupa Konseyi  dil 

poli t ikası gereğ i ,  okul larda bireylerin birden fazla yabancı di l 

öğrenmelerini  öngören karar ı doğrul tusunda ikinci  yabancı dil 

öğrenimi ve öğretimi alan ındaki  çal ışmalar yoğunlaştır ı lmıştır.  

 

2.1.4.2 İkinci Yabanc ı Dil Dersi  

Sözü edi len alanla i lgil i  olarak yürütülen çal ışmalarla ikinci  

yabancı dil  dersinin bir inci  yabancı di l dersine göre farkl ıl ıklar ı 

ortaya konarak bu dersin kendi koşul lar ı ve i lkeleri  aşağıdaki  gibi 

beli r lenmişt i r :  

1) Öğrenciler birden fazla yabancı dil  edinmel idirler. 

2) Çok di l l i l ik, okul  programlar ın ın vazgeçi lmez hedefidir. 

3) Öğrenciler, birinci  yabancı dil i öğrendikleri döneme göre 

yaşça daha i leridedirler. Bu da onlar ın daha fazla öğrenme ve 

yaşam deneyimleriyle bu derse başlamalar ın ı sağ lar. 

4) Öğrenciler, birinci  yabancı di l dersinde yabancı dil 

öğrenimine i l işkin deneyimler kazanmış lard ır. 

5) Yabancı di l lerin öğrenilmeye baş lama zaman ı ayn ı anda 

değ i l ,  ard ı ard ınad ır. 

6) Bir inci  yabancı dil  öğreniminin ders saati  ikincisine göre 

çok daha fazlad ır. 

7) İkinci ya da sonraki  yabancı dil  dersi , daha kısa sürede 

birincideki  gibi  sonuçlar vermel idir.  (Neuner/Koithan (Tei l 5.5) 

2001, 3-4) 
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Neuner ve Hufeisen (2001, 31-34)’e göre ikinci  yabancı di l 

dersi  denil ince, daha önceden okul  ortamında bir inci  yabancı dil i 

öğrenmiş (4. ya da 5. sın ıf lardan başlayarak), bel l i  bi r soyutlama 

çağına ulaşmış (14 i le 16 yaş) öğrenci lere, önbilgilerini  sürekli 

etkin kı lmak koşuluyla ikinci  yabancı dil i  öğretmek anlaşı lmal ıd ır.  

 

İkinci  yabancı dil  öğreniminde çok daha az ders saatinde 

birinci yabancı dildeki  hedeflere erişim beklenir. Daha ekonomik 

öğrenme ve öğretme yöntemlerinin oluşturulması, öğrenenlerin 

yukar ıdaki  paragrafta bel irt i len önbilgi lerinin, bir başka deyiş le 

onlar ın öğrenme deneyimleri  ve dilsel önbilgilerinin işe 

koşulmas ına bağ l ıd ır. Bu amaçla ikinci  yabancı di l  dersinde iki 

unsurdan yararlan ıl ır: 

 

1) Deklerati f bi lgi (bir inci  yabancı dil  ve anadil inden kaynakl ı 

di lsel  bilgilerin kul lan ımı) 

2) Prosedürel  bilgi  (birinci  yabancı di l i  öğrenirken edini len  

öğrenme yöntem ve teknik bi lgisi) (Neuner/Hufeisen 2001, 160) 

 

Bu önbi lgileri  nedeniyle öğrenci ler, ikinci  yabancı di l  dersinde 

birinci  yabancı dil  dersinde olduklar ından çok daha yeterli 

düzeydedirler. Daha büyük yaşta olduklar ı için yaşam deneyimleri  

daha fazlad ır. Kendi öğrenmelerinin farkındad ır lar 

(Neuner/Hufeisen 2001,  31). 

 

Bununla bir l ikte birinci yabancı dil  öğreniminin başında henüz 

sahip olmad ıklar ı di l  öğrenme deneyimleri  de ikinci  yabancı di l 

öğrenimleri  için önemli  bir unsurdur. Di l  öğrenimine il işkin önemli 

bir noktayı strateji ler oluşturur. Daha önce birinci  yabancı di l 

öğrenmiş olan öğrenciler, ikinci  yabancı di l  dersinin başında 

kul lanabilecekleri  strateji ler de gelişti rmiş lerdir (Neuner/Hufeisen 

2001, 39-40). 
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Bu strate ji ler, geleneksel yaklaşımlar ın yerine etkin öğrenme 

model i  gibi  öğrencilerin farkl ı öğrenme sti l lerini destekleyen 

model lerle kullan ı ld ığında öğrencilerin yeni  yabancı di l i  daha az 

çabayla daha çabuk öğrenmelerini sağ larken, evde ya da mezun 

olduktan sonra bağımsız öğrenmelerine de yard ımcı  olacaktır. Tersi 

durumda öğrenci ler edilgin b ırakıld ıklar ı geleneksel yöntemlerin 

uyguland ığı derslerde bu becerileri  gelişt i rme fırsatlar ından yoksun 

kalacaklard ır. Geleneksel yöntem zihinsel  uğraştır ıcı l ıktan uzak 

olduğu için bu türlü strateji lerin öğrenci lerin büyük bir kısmında 

gelişmesi beklenilemez.  

 

 Aşağıda bir inci  ve ikinci  yabancı dil  öğreniminin farkl ı l ıklar ına 

yer verilmişt i r . Bu farkl ı l ıklar şöyledir: 

 
Tablo 2.2 

Birinci ve İk inci Yabanc ı Dil Öğreniminin Karşı laş t ır ı lmas ı  

 

 
Birinci Yabanc ı Dil 
Öğrenimi 

 
İkinci Yabanc ı Dil Öğrenimi 

 

Yaş (10-11) 

 
Somut iş lemler dönemi 

 
Yabancı di le i l işkin deklerati f 

bi lgi  yok 

 
Yabancı di le i l işkin 

prosedürel  bilgi  yok 

 

Yaş (15-16) 

 
Soyut iş lemler dönemi 

 
Yabancı di le i l işkin deklerati f 

bi lgi  var 

 
Yabancı di le i l işkin prosedürel 

bi lgi  var 

   (Bkz. Neuner/Koithan (Tei l  5.5) 2001, 3-4) 
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İkinci yabancı di l dersinin ülkemizdeki uygulamalar ına 

bakı lacak olursa, 1997/98 eği t im-öğretim yı l ında uygulamaya 

geçiri len 8 yı l l ık zorunlu eği timle bir inci  zorunlu yabancı dil  dersi  4. 

sın ıftan baş layarak10 i lk iki  yı l  2’şer saat; 6, 7 ve 8. sın ıflarda da 

4’er saatti r. Zorunlu seçmel i  ikinci  yabancı di l  dersi  de (Anadolu 

l iselerinde) 10, 11 ve 12. sın ıflarda haftal ık 2’şer saatti r. İkinci 

yabancı di l  dersi  olarak Almanca, Fransızca, İngi l izce, İspanyolca, 

İtalyanca, Japonca, Çince ve Rusça seçi lebil i r .11  

 

2.1.4.3 İkinci Yabanc ı Dil Olarak Almancanın Durumu 

İkinci  yabancı dil  olarak Almancaya i l işkin özell ikler ve 

ülkemizdeki  yansımalar ı şöyle özetlenebil i r : 

 

1. Özel likle anadil i  Hint-Avrupa kökenl i  olmayanlar için 

İngi lizcenin Almancaya yakınl ığı daha da anlaml ı olacaktır 

(Neuner/Hufeisen 2001, 31). Bu açıdan bakı ld ığında, anadili  olarak 

Türkçe konuşan öğrenci ler için Almanca öğreniminde İngi lizceye 

i l işkin bilgi  ve becerilerin olumlu katkı sağ layacağı açıktır. 

 

2. Almanca, yaklaşık 92 mi lyon konuşucusuyla 115 mi lyonluk 

Rusya’dan sonra Avrupa’da ikinci  sırada yer al ır. Ayr ıca, doğu 

Avrupa’da da çoğu kez ortak anlaşma di l idi r.  

 

3. Almanca, bi l im di l i olarak da dünyada önemli  bir yerdedir. 

Bi l imsel yayınlar ın izlenmesi için ABD, Polonya ve Macaristan gibi 

ülkelerdeki  bi l im adamlar ı öğrenci lerine Almanca öğrenmeyi sal ık 

vermektedir ler.  

                                                
10 Bkz. 31.05.2006 tarih ve 26184 say ı lı Mil l i  Eğ i t im Bakanlığı Yabanc ı 
Dil Eğ i t imi ve Öğret imi Yönetmeliğ i  (7. Madde), (MEB Mevzuat Bankas ı,  
www.meb.gov.tr)  
11 Bkz. Haf talık Ders Çizelgesi (www.meb.gov.tr /  Orta Öğret im Genel 
Müdürlüğü) 

http://www.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.tr
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4. Almanya’n ın dünyadaki  üçüncü büyük ekonomiye sahip 

olması  da önemlidir. Bu durum dünyadaki  hemen hemen her  

ülkenin Almanya’yla ekonomik açıdan il işkisini doğurmuştur  

(Serindağ  2003, 10-11). 

 

5. Ülkemizin Almanya’yla yoğun ticaret bağ lantılar ı ve orada 

yaşayan vatandaş lar ımız aracı l ığıyla güçlü bağ lar ımızın olmas ı gibi 

nedenler, Almancan ın ikinci  yabancı di l  olarak öne çıkmasında 

diğer di l lere göre daha etkil i  olmasın ı sağ lamaktad ır.  

 

2.1.4.4 Bilişsel Öğrenme Kuramlarının İkinci Yabanc ı Dil  
Dersine Yans ımaları      

 
İkinci  yabancı dil  dersinde yap ı land ırmacı ve bi l işsel 

öğrenme, bir başka deyiş le bil inçli  öğrenme vurgulan ır (Hufeisen 

2000, 37; aktaran: Serindağ  2003, 67). Bu noktada, buluş yoluyla 

ve araştırma yoluyla öğretim strate ji leri  önemli  bir yer tutar. 

Böylece, öğrenciler, daha önceden edindikleri  tüm deneyim ve 

becerileri  etkin bir biçimde ortaya koyabi li rler.  

 

Yap ı land ırmac ı l ık i le bi l işselcil ik öğrenci lerin kendi öğrenme 

yeti lerini  ve deneyimlerini odak noktası olarak al ır. Bu açıdan 

bakı ld ığında birinci  ve ikinci  yabancı di l  öğreniminin öğrenciler 

açısından farkl ı koşul larda gerçekleşt iğ i  düşünülmel idir. Bunlar, 

öğrencilerin (a) yaş lar ı, (b) yabancı di l i  öğrenmeye i l işkin 

deneyimleri , (c) bi l işsel  düzeyleri , (d) önbilgileri  gibi  farkl ıl ıklard ır.  

(Serindağ  2003, 62) 

 

Bi l işsel  gelişimde en son ulaşı lan dönem soyut iş lemler  

dönemidir. Bireylerin bu döneme erişme yaş lar ı ergenl ik çağına 

denk gel i r. Bu döneme kadar olaylar arası i l işkiler ve neden-sonuç 

bağıntı lar ın ı ancak somut iş lemler çerçevesinde kavrayan ve düz 
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bir mantıkla bil işsel işlemeler yapan çocuklar, bir olaya bakış 

açı lar ın ın farkl ı olabileceğini  anlamaya, sorunlar ın değ işik 

biçimlerde çözümlenebi leceğini  görmeye, çözümleme, sentez,  

yansıtma, genel leme gibi  üst düzeydeki  bil işsel  iş lemleri 

yapabi lmeye baş larlar (Erden 2004, 94).  

 

Genel olarak ergenlik dönemlerinde dünyaya bakış açı lar ı  

farkl ı laşan bu öğrencilere geleneksel yöntemin öğrenciyi  boş bir 

kutu olarak gören yaklaşımıyla değ i l , etkin öğrenme model inin de 

dayand ığı bil işsel  yaklaşımlar ın ilkeleriyle yaklaşmak öğretimin 

ni teliği  açısından daha uygun olur. Penfield (aktaran: Demircan 

1990, 196)’e göre 12-13 yaşından sonra öğrencinin takli t yoluyla 

kendi dilbi lgisini  kurma yetisi  kaybolur; onun yerini  nedenleme gücü 

al ır. O yaştan sonra çocuk bilgileri  ezberlemek yerine nedenini 

araştırmaya yönel i r.  

 

Öğrencilerin birinci  yabancı dil i  4. sın ıftan baş layarak,  

ikincisini  de uygulamada 10. sın ıftan baş layarak öğrenmeleri , 

i lkinde somut, ikinci  yabancı dil  öğreniminde ise soyut işlemler 

döneminde olduklar ın ı gösteri r. Bu farkl ı l ığın yan ında öğrencilerin 

birinci  yabancı dil i  öğrenirken deneyimsiz ama ikincisinde hem bir 

yabancı dile i l işkin genel önbi lgi  (deklerati f bilgi ), hem de bir 

yabancı di l in nasıl  öğrenileceğ ine yönelik deneyim (prosedürel 

bi lgi ) sahibi  olmalar ı da bil işsel  kuramlar açısından yeni öğrenilen 

bi lgilerin önceki  bilgi lere inşa edi ldiğ i  görüşü bağlamında ikinci 

yabancı di l in öğrenilmesi açısından olumlu bir durumdur.  

 

İşte bu durum, davran ışçı l ığın takl i t ve tekrardan başka bir 

unsuru önemsemediğ i  yaklaşımlar ıyla değ i l ;  bil işsel  yaklaşımlar ın 

öğrencilerin zihinsel  süreçlerini , sorun çözme beceri lerini , kısacası 

kavrayarak öğrenmelerini  önemseyen yönleriyle olumlu hale 

gelebi l i r . Etkin öğrenmenin buradaki  rolü ise, bil işsel  yaklaşımlar ın 
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bulgular ın ı ve açıklamalar ın ı ikinci  yabancı dil  dersi için 

uygulanabi li r  kılmasıd ır.  

  

2.2 Etkin Öğrenme Modeline İlişkin Aç ıklamalar 

Lazarowitz (1995, 198; aktaran: Şahinel  2002, 11) öğretmenin 

anlatımına dayal ı anlatım yöntemini  yaln ızca çal ışkan öğrencilerin 

yararlanabildiği ,  bi reysel  çal ışma ve yar ışma yoluyla öğrenmeyi 

özendirdiğ i ,  sın ıftaki  öğrencilerin tamamın ın akademik ve sosyal  

geliş imine yeterince katkıda bulunmad ığı gerekçesiyle eleşt ir i r ve 

öğretmenlerin bunun d ışında başka yöntemleri  kul lanmalar ın ı 

önerir. 

 

Saban (2004a, 95) da sın ıf yönetimi, disipl in, öğretmen 

yıpranmış l ığı veya tükenmiş l iğ i  i le öğrenci  başar ısızl ığı gibi  bütün 

sorunlar ın, “sın ıfta her şeyi  öğretmen yapar” felsefesinden 

kaynakland ığın ı ve öğrenci lerin öğrenmek için beyinlerini  etkin 

olarak kullanmalar ına izin verilmesi  ve bu durumun çeş i t l i  yol larla 

desteklenmesi durumunda, sonuçlar ın herkes için her zaman çok 

şaşırtıcı olabileceğ ini  beli rt ir . 

 

Eğ i t imde “iş i lkesi” etkin öğrenme yöntemidir. Bu yönteme iş  

yöntemi, küme çal ışması,  pro je yöntemi gibi  çeş i tl i  adlar da 

verilmişt i r . 1940’l ı yıl larda ülkemizde kurulmaya baş lan ı lan Köy 

Ensti tüleri ’nde etkin öğrenme model i uygulanmıştır. 50’lerin 

ortasından baş layarak eği timde “etkinl ik” ve “iş i lkesi”, bedensel 

iş lerden zihinsel  etkinl iklere kaymıştır (Ferriere 2004, 17-19). 

 

Özel likle 70’l i yı l lar ın sonlar ı ve 80’lerin başından bu yana 

birçok ülke, geleneksel eğ i timin yerine yeni  yaklaşımlara 

yönelmişt i r . Etkin öğrenme model i  de, bu arayış lara yan ıt vermesi 

açısından oldukça etkil i  bi r seçenek olarak görülmüştür. Bu 
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kısımda etkin öğrenmenin tan ımı, i l işkil i  olduğu yönelimler ve 

geleneksel öğretim anlayışından ayr ı ldığı noktalara yer verilmişt i r . 

2.2.1 Etkin Öğrenme Modelinin Gerekliliğ i 

Çağımızda bi lginin kesintisiz olarak yeni lenmesi, bireylerin de 

“kendini  sürekl i gelişti ren, sürekli  öğrenen” bireyeler olmalar ın ı 

zorunlu kı lmıştır. Çağın gerekti rdiği  yaşam boyu öğrenen bireylerin 

yetişt i ri lememesinin en önemli  nedeni öğretim yöntemleridir. 

Geleneksel öğretim yöntemi öğrenci leri  düşündüren, araştırmaya 

yönelten etkinl ikler sunmamaktad ır.  Öğrenci ler bi lgiyi  yeniden 

yap ı land ırma fırsatından uzak oldukları için, ezberledikleri yüzeysel 

bi lgilerle mezun olmaktad ır lar (Açıkgöz 2003, 3-6). 

 

Yabancı di l  öğrenimi açısından geleneksel yöntemin en 

beli rgin eksikliği ,  öğrenci lerin mezun olduktan sonra sözü edilen 

yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmad ıklar ı için kurslar ın 

d ışında kendi öğrenmelerini  gerçekleşt i rememeleridir. Bunun 

nedeni öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katı lamamalar ı 

olarak gösteri lebil i r .  

 

Etkin öğrenme, ayn ı zamanda öğrenci lerin yaşantı lar ı ve 

materyal in uzun süreli bellekte tutulması yoluyla önceki 

öğrenmelerini  artırmaya yard ımcı olur (Bransford 1979, 3; aktaran: 

Şahinel  2003, 11). Bu açıdan bakıld ığında, etkin öğrenmeyle 

yaşam boyu öğrenmenin yan ında derinlemesine ve kal ıcı öğrenme 

de sağ lanmış olur. Böylel ikle haftal ık 2’şer ders saati  gibi kısıt l ı 

sürede bi le ikinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinden daha fazla 

verim al ınabi li r . 
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2.2.2 Etkin Öğrenme Nedir? 

Etkin öğrenme, “öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu 

taşıd ığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeş i t l i  yönleri  i le i lgi l i  karar 

alma ve özdüzenleme yapma fırsatlar ın ın verildiği  ve karmaşık 

öğretimsel iş lerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel 

yeteneklerini  kul lanmaya zorland ığı öğrenme sürecidir.” (Açıkgöz 

2003, 17) 

 

Etkin öğrenme, “öğrenci lerin seyredip dinlemekle yetinmeyip 

bu sürece etkin olarak katı ld ığı, bağımsız olarak hareket ett iğ i  ve 

araştırd ığı anlamına gel i r.” (Weikart 1993, 70; aktaran: Şahinel 

2003, 8) 

 

 Özdüzenlemede, öğrenci lerin herhangi bir akademik iş le 

karşı laşınca işin özel l iklerini ve gerekl i l iklerini  yorumlayabilmek 

için, bi lgi  ve inançlar ın ı gözden geçir i rler. Oluşturduklar ı yoruma 

dayal ı olarak amaçlar bel i rlerler. Daha sonra ürünü ortaya 

çıkaracak taktik ve strate ji ler uygularlar. Bu kendini  verme 

strateji leri  ve gel işmiş ürünler, öğrenen için içsel  dönüt oluşturur. 

Bütün aşamalar tek tek gözden geçiri l ir . Bu arada bazı değiş ikl ikler 

yap ı labil i r . Dışsal  dönüt sağ lan ırsa, bu bir çeş i t onaylama olur. Bu 

sürecin sonunda önceden varolan bilgi  ve inançlarda da değişme 

olabi l i r  (Butler ve Winne; aktaran: Açıkgöz 2003, 19). 

 

Özdüzenleme ve öğretimsel iş ler birbirini  destekleyen 

süreçlerdir. Özdüzenleme, (a) kendini  gözleme, (b) kendini 

değerlendirme ve (c) kendini  geliştirdiğini gösteren davran ış lar 

şekl inde aşamal ı olarak ortaya çıkar.  (Zimmerman 1989; aktaran:  

Sönmez 2004a, 42)  
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Kendini  gözleyebilen, değerlendirebi len, kısacası kendi 

kendini  yönetebi len bir öğrenci  yabancı di l i  geleneksele göre çok 

daha h ızl ı ve ni telikli bir şekilde öğrenebil i r . Hele bu öğrenme ikinci 

yabancı dil  gibi  haftada yaln ız iki saatlik bir süre için 

düşünüldüğünde etkin öğrenmenin önemi daha da artar.  

 

Öğretimsel iş, öğrencilerin hedefe ulaşmak için yaptıklar ı, 

izledikleri  yollar ya da katıld ıklar ı etkinliklerdir. Öğretimsel iş, 

öğrencilerin o konuya bakış ve onu ele al ış tarzlar ın ı bel ir ler. 

Okuduklar ı metnin resmini  yapan öğrenci lerle yan ıtı açık sorularla 

uğraşan öğrenci lerin kul land ıklar ı bilgi ler ve düşünme strate ji leri 

farkl ı olacaktır. Önemli  olan, öğretimsel iş lerin amaçlara uygun 

seçi lmesidir. Çünkü öğrencinin neyi nası l  düşüneceğ i  seçilen 

öğretimsel işe bağ l ıd ır (Açıkgöz 2003,  25-26). 

 

Etkin öğrenmenin özell ikleri  şunlard ır: 

1. Öğrenenler, araştırma çal ışmalar ında kaynaklara kendileri 

ulaşır, değ işik kaynaklardan bilgiye ulaşman ın yol lar ın ı öğrenir ler, 

2. Öğrenenlerin elde ettikleri  bilgiyi  örgütlemelerine ve 

sunmalar ına olanak sağ lan ır, 

3. Öğrenenler, grup projelerinde sorumluluk al ır lar ve bunu 

paylaşır lar. 

4. Öğrenenler bilgi leri  paylaşır, etkileş imde bulunur ve ortak 

bi lgi  üretimi için işbirl iğ i  yaparlar.  (Demirel  1999, 198; aktaran: 

Şahinel  2003, 13) 

 

Yı ld ız (2003, 12-13)’a göre etkin öğrenmede öğrenenlerin 

kazan ımlar ı şunlard ır: 

 

1) Öğrenen, eylem sırasında, edi lgin-al ıcı (geleneksel) 

öğrenmede kendisine yabancı kalacak ve tam anlamıyla 
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anlayamayacağı konular ı keşfetmeyi, anlamayı ve yorumlamayı  

öğrenir. 

 

2) Çoğu zaman eylem sırasında karşı laşı lan engel ler 

öğrenmeyi destekler. Ortaya çıkan zorluklar sorunu aşmaya 

yarayacak düşünme ve öğrenme süreçlerinin oluşmasın ı sağ lar. Bu 

yüzden yaşayarak öğrenme okulda daha çok sorun çözmeye 

yönel ik öğrenme şekl inde gerçekleşmektedir. 

 

3) Yaşayarak öğrenmede, öğrenme süreci  kendi kendisini 

yönlendir ir: Deneme-yan ı lma ve hatalardan öğrenme yöntemine 

göre eylem başar ı ya da başar ısızl ık hakkında sürekli  geri 

bi ldi rimlerde bulunur. Öğrenen, bu deneyimlerden çal ışma 

yöntemleri  kazan ır ve yaratıcı l ığı gelişir . 

 

4) Yaşayarak öğrenmenin hedefi  bir l ikte iş görme 

al ışkanl ığın ın kazand ır ılmasıd ır. Bu,  öğrenenin yaln ız kendisine 

verilmiş etkinlikleri  düzgün yapması ve yorumlaması değ i l ,  ayn ı 

zamanda iş i  yaparken ald ığı kararlar ın mantığın ı, geçerl i l iğini  ve 

sorumluluk değerlerini  kontrol  etmesini  de öğrenmesi anlamına 

geli r.  

 

Etkin öğrenmenin gerçekleşt i ri ldiği  sın ıf lardaki öğrencilerin 

baş l ıca beş özell iği  şöyle sıralalabi l i r :  

 

1) Sayg ınl ık: Bu sın ıf larda öğrenci ler kendilerinden emindir ler 

ve öğrenmek için hazırd ır lar.  

 

2) Enerji  doluluk: Öğrenciler sürekli  olarak ilgil i ,  kendi lerini 

çal ışmalar ına adamış ve meşgul görünürler. Sın ıf etkinlik 

uğultular ıyla doludur. Öğrenci ler dersin bi tmesi için saati  izlemezler 

ve sab ırsız görünmezler.  
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3) Bireysel sorumluluk: Öğrenciler, öğrenmek için kendi 

kendi lerini  güdülerler ve kendi öğrenmelerinden sorumludurlar.  

  

4) İşbirl iği :  Öğrenci ler, birbirleriyle ve öğretmenle olan 

i l işki lerinde rahat ve içtendirler; birbirlerini  dinlerler, birbirlerini 

kabul ederler ve birbirlerinden kabul görürler.   

 

5) Bi l işsel  farkındal ık: Öğrenciler, her zaman bi l işsel  yönden 

uyan ıktır lar ve sın ıfta nelerin olup bi tt iğ ini  bil i rler. Böyle bir sın ıfta 

yoğunlaşma, merak, yaratıcı l ık, çaba ve heyecan göze çarpar  

(Harmin 1994; aktaran: Saban 2004b, 243). 

 

Etkin öğrenmede öğrenci ; bi lgiyi  anlayacak, özümseyecek,  

kul lanacak ve üretecekti r. Bunun için ona yeni ve karmaşık 

sorunlar sunulmal ı ve ondan bunlar ı çözmesi istenmel idir. Bundan 

dolayı öğrenci ; araştırmal ı, sorgulamal ı, tartışmal ı, karşı laştırmal ı, 

yeni  örnekler vermel i , denenceler kurmal ı, veri toplamal ı, onlar ı 

çözümlemel i , buluş lar yapmal ı, neden-sonuç bağıntı lar ın ı saptamal ı 

vb. etkinliklerde bulunmal ıd ır.  Bunlar ı yaparken bildiklerini , 

becerilerini , duygular ın ı etkin bir şeki lde kul lanmal ı, diğer 

öğrencilerle işbirl iğ i  yapmal ıd ır (Sönmez 2004a, 42). 

 

2.2.3 Etkin Öğrenmeye Olan İlginin Nedenleri  

1. Etkin öğrenmenin beynin çal ışmasına uygunluğu. 

Beyin paralel  bir işlemcidir. İnsan beyni genellikle birçok iş i  

bi rl ikte yürütür. Duygu, düşünce, hayal ve yönelimler ayn ı anda 

birl ikte iş ler; bütün bunlar, bi lgi  iş lemenin aşamalar ıyla ve sosyo-

kül türel  bi lginin artışıyla da etkileş im içindedir. İyi  bir öğretim, 

beynin tüm yönleriyle iş leyiş ini  sağlayan öğrenci  deneyimlerinin bir 

orkestra gibi  yönlendiri ldiği  öğretimdir. Bu nedenle eği tim, bu 
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düzenl i  yönlendirmenin gerçekleşt i ri lmesini  sağ layan kuram ve 

yöntemlere dayal ı olmal ıd ır (Caine 2002, 86). 

 

Beynin bu özel l iğ i  i le etkin öğrenmenin olmazsa olmaz 

koşul lar ından “öğrenenin, zihinsel yeteneklerini  kullanmaya 

zorlanması” koşulu örtüşmektedir. Etkin öğrenme, öğrenene 

öğrendiklerini  birleşt irme, kararlaştırma, kul lanma, sorgulama vb.  

birçok fırsatı verdiği  için, beynin öğrenme malzemesini  sindirecek 

zaman ı olur. Beynin “bireye özgü” olma ni tel iği  de etkin öğrenmeyi 

gerekli  kı lar. Çünkü etkin öğrenmede her öğrenci  kendi öğrenme 

sürecine il işkin karar alabil ir .  

 

2. Yaşam boyu öğrenen bireylere duyulan gereksinim. 

Çağımızda bi lginin sürekli  olarak yeni lenmesi, bireylerin de 

kendi lerini  sürekl i  gelişt iren, sürekli öğrenen bireyler olmalar ın ı 

zorunlu kı lar. Etkin öğrenme modeli  bireylere bu beceriyi 

kazand ıracak özel l iktedir. Öğrenciler içinde yer ald ıklar ı 

etkinliklerde kendi lerine sunulan sorunlar ı çözmeye çal ışırken 

harcad ıklar ı zihinsel  çabayla bu deneyimi yaşarlar ve kendi 

öğrenme güçlerini  görüp bunu daha da gel işti ri rler. 

 

3. Geleneksel öğretimin çağın gereksinimlerini  

karşı layamaması.  

Okul lar ımızda yaln ızca akademik başar ıya odaklanma söz 

konusudur; ancak, bu da gerçekleşememektedir. Çağın gerekti rdiğ i  

yaşam boyu öğrenen bireylerin yetişt i r i lememesinin en önemli 

nedeni öğretim yöntemleridir. Geleneksel öğretim yöntemi  

öğrencileri  düşündüren, araştırmaya yönelten etkinl ikler 

sunmamaktad ır. Öğrenci ler bi lgiyi  yeniden yap ı land ırma fırsatından 

uzak olduklar ı için, ezberledikleri yüzeysel bilgilerle mezun 

olmaktad ır lar. Bu bağ lamda bazı öğ retim yöntemlerinin hatırda 
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tutma üzerindeki  etkilerine bakılmasında yarar vard ır. Bunlar 

aşağıdaki  gibidir: 

 

Anlatım    % 5 

Okuma    % 10 

Görsel-iş i tsel   % 20 

Gösterme    % 30 

Tartışma    % 50 

Yaparak öğrenme  % 75 

Diğerlerine öğretme/ 

Öğrendiklerini  kullanma % 9012     

 

 Görüldüğü gibi  geleneksel öğretimdeki anlatma yöntemiye 

etkin öğrenmede kul lan ı lan tartışma, akran öğretimi (diğerlerine 

öğretme), yaparak öğrenme ve öğrendiklerini  kullanma yöntemleri  

arasında hatırda tutma açısından oldukça büyük farkl ı l ıklar 

bulunmaktad ır.  

 

4. Öğrenme-öğretme anlayışındaki  gel işmeler 

Geleneksel yaklaşımda öğrenme-öğretme sürecinin, 

öğretmenin bell i  bilgileri  aktarması,  öğrencilerin de bu bilgileri 

edilgin bir biçimde alması söz konusudur.  1970’lere kadar eğ i t im 

uygulamalar ında baskın olan davran ışçı l ık akımı da öğrencinin 

edilgin-al ıcı olduğu varsayımından hareketle ortaya çıkmıştır.  

Geleneksel yaklaşımda her şey öğretmen tarafından beli rlenir, 

sunulur ve kontrol  edil i r .  

 

1970’lerden sonra davran ışçı l ıktan bil işselci l iğe geçiş 

süreciyle bir l ikte etkin öğrenme model i  ortaya çıkmış, bu kavrama 

yeni anlamlar yüklenmiş ve bu düşüncelerin sın ıf ortamında 

uygulanmasına elveriş l i  öğretim teknikleri  gel işti ri lmişt i r . 
                                                
12 Bkz. National Science Foundation, 1977; aktaran: Aç ıkgöz 2003, 7 
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Günümüzde öğrenme sürecinin içsel  ve bil işsel  bir süreç olduğuna 

inan ı lmaktad ır. Bu nedenle öğretme “bi lgi  aktarmak değ i l , 

öğrenenin anlam çıkarmasın ı kolaylaştırmak” (Wittrock, 1978; 

aktaran: Açıkgöz 2003, 8) olarak ele al ınmaktad ır. Bu 

değ iş ikl iklerden sonra eğ i timde “özdüzenleme (öğrenci lerin kendi 

bi lgi  edinme çabalar ın ın kendi lerinin baş latması  ve yönlendirmesi)”, 

“ bağımsız öğrenme”, “yap ı land ırmacı l ık” ve “etkin öğrenme” öne 

çıkmışt ır.  

 

5. Etkin öğrenmenin yararlar ı 

Etkin öğrenme şu yararlar ı sağ lamaktad ır: 

a) Kul lan ışl ı l ık: her konu alan ında, her zaman, her düzeyde 

ve her amaç için uygun bir etkin öğrenme tekniğ i  bulunabili r . 

b) Ekonomikl ik: etkin öğrenme ek araç-gereçler olmadan da 

uygulanabi li r . 

c) Destekleyici  öğrenme ürünleri  üzerindeki  olumlu etkisi : 

Etkin öğrenme bir yandan öğrenci lerin akademik başar ı lar ın ı 

artır ırken, diğer yandan da öğrenme isteğ i ,  okuma al ışkanl ığı, 

başkalar ıyla işbirl iğ i  gibi unsurlar ı da gelişti rmektedir (Açıkgöz 

2003, 5-15). 

 

Stern (1997,14 aktaran: Şahinel  2003, 13) de etkin 

öğrenmenin yararlar ın ı şöyle sıralamaktad ır: 

 

1) Yavaş öğrenen ve üstün yetenekl i öğrencilere daha çok 

zaman ayırmak, 

2) Öğrencilerin özdüzenleme gel işt irme yol lar ın ı iyi leşti rmek, 

3) Farkl ı öğrenme sti l leri  için, farkl ı programlar oluşturmak, 

4) Yeni öğretmenlere sın ıf yönetiminde yard ımcı olmak, 

5) Yaşam boyu öğrenmeyi sağ lamak.   

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      56 
                                               
 Etkin öğrenmenin bir başka yarar ı da disiplin sorunlar ın ı 

azal tmasıd ır. Saban (2004b, 73) bununla ilgil i  olarak şunları 

söylemektedir: “Bir sın ıftaki  disipl in problemlerinin çokluğu bize o 

sın ıfta öğrenci-merkezl i  akti f bir öğrenmenin olmad ığın ı gösteri r.” 

Disiplin sorunlar ın ın sıkça görüldüğü sın ıf larda, derslerle i lgi l i  olan 

etkinliklerin, çoğu zaman öğrenci lerin sıralar ında uzun süre 

sessizce oturmalar ın ı gerekti ren sıkıcı türden dinlemeler veya 

okumalardan ibaret olduğu gözlenir. Etkin öğrenmede ise,  

öğrencilerin güdülenmeleri  arttığı ve etkin duruma geldikleri  için 

sın ıf disipl ini  sorunlar ı azalmaktad ır (Simons 1997, 21-22; aktaran: 

Şahinel  2003, 11) 

 

Bu bağ lamda etkin öğrenme i le yabancı di l  öğrenen biri , 

eldeki  olanaklar ı sonuna kadar kul lanabilecektir. Yabancı di l 

öğreniminin yöntemsel bilgilerine de sahip olacağından, örneğ in 

dinleme becerisi  için evindeki  televizyonun öğreneceğ i  dilde yayın 

yapan kanal ın ı, önceleri  anlamasa bile, dinleme becerisini 

gelişt i rme ad ına izlemekten rahatsız olmayacaktır. Oysa geleneksel 

yöntemle öğrenim gören öğrenci ler genell ikle neyi  neden 

yaptıklar ın ı bilmedikleri  için çabuk sıkı l ır lar. Yaln ız kendi yolunu 

çizebilen az sayıdaki  öğrenci  yoluna devam edebi l ir .  

 

2.2.4 Etkin Öğrenmenin Temel Düşünceleri  

 Açıkgöz (2003, 43-55), etkin öğrenme model inin temel  

düşüncelerini  özetle şu şekilde bel i rtmektedir: 

 

1. Öğrenen, öğrenme sürecinin etkin bir öğesidir. 

Etkin öğrenme düşüncesinin yayı lmasındaki  gecikmenin 

nedeni, yüzyı l ın başından beri  psikoloji  ve eğ i t imbi l im alanlar ında 

davran ışçı l ık akımın ın egemen olmasıd ır. Davran ışçı lar ın eksiğ i , 

öğrenmenin gözlemlenemeyen yönüyle i lgilenememeleridir. 
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Öğrenenin anlayıp anlamaması da dikkate al ınmaz.  Bi l işselcilere 

göre öğrenen yaln ızca strateji  kul lan ımında değ i l ,  yeni  bilgileri 

önceki lerle i l işkilendirmede de etkindir.  Öğrenen var olan şemalar ı 

kul lanarak yeni  bi lgiyi  yap ı land ır ır.  

 

2. Öğrenme, bir ikiml i  bir süreçti r. 

Dinlenen bir tümceden farkl ı anlamlar çıkar ı lmasın ın 

nedenlerinden biri  de kişi lerin geçmiş yaşantı lar ındaki 

farkl ı l ıklard ır. Derslerde öğrencilere yeni  bilgileriyle önceki  bilgi leri 

arasında il işki  kurma fırsatlar ı veri lmel idir.  

 

3. Öğrenci lerin öğrenme güçleri  artır ı labi l i r . 

Etkin öğrenme model inde öğrenenlerin gereksinim duyduklar ı 

bi lgiye kendi çabalar ıyla ulaşabilmeleri  özel  bir önem taşır. Bu 

al ışkanl ıklar öğrenenlere örneklerle kazand ır ı lmal ıd ır. Öğrenci , bir 

yandan bir konu alan ına özgü bilgi  ve beceri leri  öğrenirken, diğer 

yandan öğrenmeyi ve etki l i  düşünmeyi öğrenmesi de sağ lanabil ir . 

Etkin öğrenme teknikleri  öğrenene bu fırsatlar ı sağ layacak biçimde 

tasarlanmıştır.  

 

4. Öğrenme malzemesi, öğrenene bi ldiği  bağ lamda 

sunulmal ıd ır. 

İnsanoğ lunun öğrenme gücü sın ırsızd ır. Buna karşın öğrenme 

güçlüklerinin yaşanmasın ın nedeni, öğretim yöntemleriyle i lgil idi r. 

Yaln ızca parçalar ı izlenen bir fi lm nası l  anlaşı lamazsa, birbirinden 

kopuk, birbir iyle i l işkisiz öğrenmeler de anlaşı lamaz. 

 

5. Bi lgi  kullan ılmal ıd ır. 

Bi lginin yüzeyde kalmamas ı için kul lan ı larak öğreni lmesi 

gerekir. Bu yolla bilgi , öğrenen tarafından kendine özgü duruma 

geti ri l i r . Kısacası öğrenen bilgiyi yeniden yap ıland ır ır. Etkin 

öğrenmedeki teknikler, bilgiyi  kul land ıracak biçimde tasarlanmıştır.  
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6. Etki leş im insan ı gel işti ri r . 

Etki leş im fırsatlar ı açısından zenginleşt i ri lmiş çevrelerde 

bulunan çocuklar ın beyinlerinin gelişeceğ i  ve öğrenme güçlerinin 

de artacağı söylenebili r . Etkin öğrenme teknikleri  yoğun etkileş im 

fırsatı verdiğ i  için, geleneksel tekniklerden daha etki l idi r.  

 

 

7. Öğrenme sürecinde etki l i  olmak öğreneni güdüler. 

DeCharms (1984) tarafından gel işti ri len kiş isel  nedenleme 

kuramına göre, bireyin çevreyle etkileşimde bulunan “etkin bir araç” 

olduğuna inanması öğreneni güdüler. 

 

8. Öğrenmede ezber değ i l ,  anlam önemlidir. 

Eğ i t imin amacı doğal bi lgi  olmal ıd ır. Ezberleyerek öğrenen bir 

kiş i  daha önce karşı laşmad ığı  bi r durumla karşı laşınca ne 

yapacağın ı bi lemez. İnsan öğrenmesi, bir dizi  bilgiyi  ezberlemenin 

ötesine geçip, akıl  yürütme, sorun çözme, bi lgiyi  iş leme ve yeniden 

üretme gibi  sın ır lara ulaşmal ıd ır.  

 

9. Uğraştır ıcı l ık öğrenme sürecinin etkil i l iğini  artır ır. 

Bir öğrenme sürecinin uğraştır ıcı olabi lmesi için, öğrencinin 

birçok bilgiyi  sentezlemesi, yeni  durumlarda kul lanması ve yeni  

bi lgiler, yeni  i l işkiler bulması  gerekir. Zor olan ı başarmak insana 

zevk veri r. Uğraştır ıcı olan, merak ve i lgi  uyand ır ır. Uğraştır ıcı l ık 

ayr ıca, anlaml ı, iş levsel  öğrenmelere yol  açar. Bunlar ın da ötesinde 

uğraştır ıcı l ık, beyne dayal ı öğrenmenin temel i lkelerinden birisidir.  

 

10. Farkl ı kişi ler farkl ı biçimlerde öğrenir. 

Önemli  olan, öğretimi öğrencinin özell iklerine uygun duruma 

geti rmekti r. Tersi  durumda, öğrenci lerde güvensizlik, düş kır ıkl ığı, 
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b ıkkınl ık gibi  duygularla ortaya çıkan disiplin suçu vb. 

olumsuzluklar gözlenmektedir.  

 

2.2.5 Etkin Öğrenmede Öğrencinin Rolü  

Artık öğrenci , “doldurulacak bir kap değ i l ,  yakı lacak bir 

ateşt i r” (Rabelais; aktaran: Binbaşıoğ lu 2003, 73) söylemiyle ele 

al ınmaktad ır. Öğrenci , öğreti lenleri  aynen almaz. Bi lgiyi  kendine 

özgü strateji lerle iş leyip yeniden üreti r. Etkin öğrenme için 

öğrencilerin bazı özel l ikleri  kazanmış  olmalar ı, ya da bu süreçte 

edinmeleri  gerekir. Bu özel l ikler şunlard ır: 

 

a) Öğrenci  özdüzenleme becerisine sahiptir: 

Kendi düşünmesinin farkındad ır, plan yapar, gerekl i 

kaynaklar ı bi l i r , dönütlere duyarl ıd ır ve eylemlerinin etkil i l iğini 

değerlendiri r, kısacası özdenetimini  sağ lar. Geleneksel öğretimde 

bu beceriye ancak çok iyi  olan öğrenciler sahiptir. Bunlar ın başar ıl ı 

oluş lar ın ın nedeni de zaten bu beceri leridir. Bu nedenle zaman ı iyi  

kul lan ır lar, kendi eksiklerini  saptayıp düzeltebil i rler, bi lgileri 

örgütlerler. İşte etkin öğrenmede öğ rencilerin tümüne bu beceri 

verilerek bağıms ız ve anlaml ı öğrenmenin gerçekleşt i ri lebi leceği  

savunulmaktad ır.  

 

b) Öğrenci  eleşt i reldir:  

Doğruluk, netlik arar. Açık düşüncel idir, zorlamalar ı 

sın ır land ır ır. Başkalar ına karşı duyarl ıd ır (Özden 2003, 158). 

 

c) Öğrenci  yaratıcı düşünme ve öğrenme beceri lerini 

kazanmıştır: Çözümü net olmayan iş lere girebil ir . Bi lgi  ve 

yeteneklerinin sın ırlar ın ı zorlar, durumlara al ışı lmışın d ışında 

bakma yol lar ı üretir (Özden 2003, 179). 
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Kendi öğrenmesini  sağ layabilen öğrenci  aşağıda sıralanan 

iş levleri  yerine geti rebil i r : 

1) Bel i rl i  bir öğrenme durumunu doğru olarak tan ımlama, 

2) Öğrenebi lmesi için gerekli en uygun öğrenme strate jisini 

seçme, 

3) Stratejinin ne derece etki l i  olduğunu izleme, 

4) Öğrenmeyi başar ıncaya kadar güdülenmiş olarak yeterli 

çabayı gösterme (Subaşı 2000, 32; aktaran: Şahinel  2003, 4). 

 

Ayr ıca öğrenci  konuyu neden öğrendiğini , nerelerde 

kul lanabileceğini bil i r . Arkadaş lar ıyla etki leşimde bulunur, paylaşım 

vard ır. Araştırma, düşünme ve buluş da etkin öğrenme model inin 

uyguland ığı derslerde öğrencilerden beklenen davran ışlard ır 

(Açıkgöz 2003, 39).  

 

 Bu bağ lamda etkin öğrenme model indeki  öğrenci , geleneksel 

öğretim anlayışında olduğu gibi , her koşulda başkalar ından yard ım 

alarak öğrenmesini  gerçekleşt i ren bir i  deği l ,  tam tersine neyi , 

neden ve nası l  öğrenebileceğ ini  bilen, bir başka deyiş le öğrenme 

sürecini  yönetebilen ni telikte bir uzmand ır.  

  

2.2.6 Etkin Öğrenmede Öğretmenin Rolü  

Öğrenme sürecinin sorumluluğunun öğrencide olması,  

öğretmenin sorumluluğunun bi ttiği  anlamına gelmez. Bu, 

öğrencilerin her istediğ ini  yapması, öğretmenin sürece 

kar ışmaması anlamında değ i ldir. Öğretmenin gelenekselden farkı; 

kendi kararlar ın ı uygulamak yerine öğrencilere yön göstermek, 

önerilerde bulunmak, gerekl i  durumlarda açıklamalar yapmak, f iki r 

vermek, rehber olmak ve onlar ın geliş imlerini  gözlemekti r (Özsoy 

2003, 102).  
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Etkin öğrenmede öğretmen öğrenci lerden biri  gibi , üzerinde 

çal ışı lan etkinliğe katıl ır (Açıkgöz 2003, 34-37). 

 

Etkin öğrenmede öğretmenin geleneksel rolleri  sürmektedir. 

Rehberl ik, güdüleyicil ik, l iderl ik, öğretim uzmanl ığı, konu alan ı 

uzmanl ığı vb. Ancak, öğretmenin bu rol leri  oynayış biçimi değ işmiş 

ve ona yeni roller yüklenmişt i r . Bunlar şunlard ır: 

 

a) Kolaylaştır ıcı l ık:  

Öğretmen öğrencinin önüne onun öğrenme sürecini  

kolaylaştır ıcı seçenekler sunmal ıd ır (Açıkgöz 2003, 114).  

Kolaylaştır ıcı l ık birçok şekilde olabi l i r . Örneğin Almancan ın 

öğrenilmesinde di lbilgisi  ya da sözcük dağarcığı çal ışmalar ında 

kavram hari tası kulland ır ılabi l i r . Böylece öğrenci lerin bi lgileri 

örgütlemeleri , bu yolla anlaml ı ve kal ıcı öğrenme olanağı bulmalar ı 

sağ lanabili r .   

 

b) Araştırmacı l ık:  

“Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme beceri lerini  

kazanabi lmeleri  için öncelikle öğretmenlerin yaşam boyu öğrenen 

kiş i ler olması gerekl idir.” (Açıkgöz 2003, 38). Bunun en kolay yolu, 

sın ıfa Almancayla i lgil i  çeş i tl i  kaynaklar geti rip kendisinin de 

sürekl i biçimde bunlarla içli d ış l ı olduğunu öğrencilere 

duyumsatmasıd ır. Onlarla sohbet anında neden böyle bir çaba 

içinde olması gerektiğ ini  öğrencilere aktarabil irse, öğrenmenin 

sürekl iğine il işkin duyuşsal  tutum olumlu şeki lde sağlanmış  

olacaktır.  

 

c) Tasar ımcı l ık:  

Öğrencilere yard ım edebi lmesi için öğretmenin iyi  bir 

tasar ımcı olması gerekmektedir. Derste ele al ınan bir konuyu 

yaşamla özdeş leşt i rmek için kurgu tasarlan ıp, küçük bir senaryo 
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oluşturulması  buna örnek olarak gösterilebil i r . Sözcük dağarcığı  

çal ışmalar ında grafiksel  unsurlarla çeş i t l i  tasar ımlar yap ı labi l i r . 

Bütün bunlar ın öğrenciler tarafından yap ı labi lmesi için öğretmenin 

bunlar ı öğrencilere aktarabi lecek birikime sahip olması  gerekir.   

 

Kısacası etkin öğrenmede öğretmenin rolünün, süreci 

tasarlama ve süreç sırasında dan ışmanl ık yapmaya dönüştüğü 

söylenebili r .  

 

2.2.7 Etkin Öğrenmenin İl işkili Olduğu Yönelimler  

2.2.7.1 Etkin Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı  

Çoklu zeka kuramı, bi reyin sahip olduğu farkl ı zeka 

potansiyelleri  üzerine kurgulanmıştır.  Çoklu zeka kuramı, bi l işsel 

yaklaşımın öğrenmeye i l işkin açıklamalar ından ve nöro-bil imin 

(sinirbil im) bulgular ından yararlanı larak her bireyin zeka 

kapasi tesinin kendi başına özerk güçler ya da yetenekler 

tarafından oluşturulduğunu ve bunların zeka gücünü kapsad ığın ı 

savunur  (Ş işman 2006, 92). 

 

Howard Gardner (1983), günümüzde çoklu zeka yaklaşımın ın 

en önemli  temsi lcisidir. Gardner zekayı, kiş inin bell i  kül türel 

dokuda ürünler ortaya koyabi lme, karşı laştığı sorunlara etki l i  ve 

veriml i  çözümler üretebilme ve çözülmesi gerekl i  yeni  ve karmaşık 

problemleri  keşfetme yeteneğ i  olarak tan ımlar (Özbay 2004, 102-

104). 

 

 Çoklu zeka kuramına göre 8 çeş i t  zeka alan ı şunlard ır: 

 

1. Sözel zeka: Sese, r i t imlere ve sözcüklerin anlamlar ına 

duyarl ıl ık; dil in farkl ı iş levlerine duyarl ıl ık. 
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2. Sosyal zeka: Başkalar ın ın isteklerine, güdülerine, 

huylar ına uygun tepkide bulunma kapasi tesi . 

3. Özedönük zeka: Davran ış lar ına neden olan kendi 

duygular ın ı, yeteneklerini  ayırt etme becerisi ; kendisinin güçlü ve 

zayıf yönlerini  bi lme. 

 

4. Mantık – matematik zekası: Mantıksal  ya da sayısal 

örüntüleri  ayırt etme kapasi tesi ; uzun mant ıksal  zincirleri 

değ işt irebilme yeteneğ i .  

 

5. Bedensel – kinestetik zeka: Beden hareketlerini  kontrol 

etme ve objeleri  becerikli  biçimde değ işt i rme yeteneğ i .  

 

6. Müziksel  zeka: Ritim ve ses tonlar ı değerlendirme ve 

üretme yeteneğ i ;  müzikal  formlar ı değerlendirebi lme. 

 

7. Görsel zeka: Görsel–uzamsal dünyayı doğru olarak 

alg ı lama kapasi tesi . 

 

8. Doğacı zeka: Doğal dünyayı doğru olarak alg ılama. Bi tki  ve 

hayvan türlerini  ayırt edebi lme (Erden 2004,  225; Ş işman 2006, 

92). 

 

Saban (2004a, 4), çoklu zeka kuramıyla zekaya geleneksel 

bakışı şu şeki lde karşı laştır ır: 

 
Tablo 2.3 

Zekaya İ l işkin Eski ve Yeni Anlay ış  

 

 
Zekaya İlişkin Eski Anlayış  

 

 
Zekaya İlişkin Yeni Anlayış  

 
1 Zeka, doğuştan kazan ı l ır, 1 Bir bireyin genetik olarak kal ıtımla 
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sabitt i r  ve bu nedenle de 
asla değ işti ri lemez. 
 
2 Zeka, nicel  olarak 
ölçülebil i r  ve tek bir sayıya 
indirgenebi li r . 
 
 
3 Zeka, teki ldir. 
 
 
4 Zeka, gerçek hayattan 
soyutlanarak (yani , bell i  
zeka testleri  i le) ölçülür. 
 
5 Zeka, öğrencileri  bell i  
seviyelere göre 
sın ıf land ırmak ve onlar ın 
gelecekteki  başar ılar ın ı 
tahmin etmek için kul lan ı l ır. 

birl ikte geti rdiği  zeka kapasi tesi  
iyileşti r i lebil ir . 
 
2 Zeka, herhangi bir performansta, 
üründe veya problem çözme 
sürecinde sergi lendiğinden sayısal  
olarak hesaplanamaz. 
 
3 Zeka, çoğuldur ve çeş i tl i  yollarla 
sergilenebili r . 
 
4 Zeka, gerçek hayat durumlar ından 
veya koşul lar ından soyutlanamaz. 
 
 
5 Zeka, öğrencilerin sahip olduklar ı 
gizil  güçleri  veya doğal 
potansiyelleri  anlamak ve onlar ın 
başarmak için uygulayabi lecekleri  
farkl ı yollar ı keşfetmek için kul lan ır. 
 

 

 

Etkin öğrenme model i , öğrencilere öncel ikle çoklu zekan ın 

gerekti rdiğ i  çeş i tl i l iği  ve seçme hakkın ı sunar. Geleneksel 

sın ıf larda her öğrenciye ayn ı anda, istediğ i  ya da yatkın olduğu 

etkinliğe katı lma fırsatı  veri lemez. Geleneksel yöntemlerin gereğ i  

öğrenciler; ayn ı anda dinleyecekler, ayn ı anda örnek bulacaklar, 

ayn ı anda şekle bakacaklard ır. Oysa etkin öğrenme model i , 

öğrencilere kendine özgü öğrenme ve öğrendiklerini  kullanma 

fırsatlar ı vererek, uzmanca anlamayı özendirerek çoklu zeka 

kuramın ın uygulanmasın ı kolaylaştır ır (Açıkgöz 2003, 297).  

 

Çoklu zeka kuramın ın önemli  kiş i lerinden biri  olarak değini len 

Gardner da, şu sözleriyle etkin öğrenmeyi dile geti rmektedir: 

 

Bana göre ş imdiye kadar yürütülen deneyler 

anlaman ın gel işti r i lmesinin şu koşullarda olabileceğ ini 

göstermektedir. Benim çağr ısın ı yaptığım çevreler, 
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öğrencilerin bilgiyi  çeşi t l i  biçimlerde göstermelerini , 

becerikli  yetişkin uygulamacı lar ın rollerine uyum 

sağ lamlar ın ı ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 

almalar ıyla sonuçlanacak özdeğerlendirme 

süreçlerine katılmalar ın ı teşvik eder.  (Gardner 1991, 

224; aktaran Açıkgöz 2003, 297)  

 

2.2.7.2 Etkin Öğrenme ve Öğrenme Stilleri  

Saban (2004b, 1), öğrencilerin öğrenme sti l lerinin 

önemsenmemesi durumunda öğretmenlerin başar ıl ı sonuçlara 

ulaşamayacaklar ın ı şu sözlerle dile geti rmektedir: 

 

Bir öğretmen ne kadar çok alan ına hakim, öğretmek 

için motivasyonu yüksek ve çocuklar ı seven bir yap ıya 

sahip olursa olsun, eğer sın ıfındaki  öğrencilerin doğal 

öğrenme sti l lerini  dikkate almazsa, o öğretmenin 

öğretim iş inde başar ı l ı olması güçtür.  

 

Öğrencilerin doğal öğrenme sti l lerini  anlamada, psikolojik t ip  

teorisi kapsaml ı bi r kuramsal çerçeve sunar. Jung (1971) bütün 

insan davran ış lar ın ı “alg ı lama” ve “yarg ı lama” olmak üzere iki 

temel kategoriye ayırarak bir bireyin kendisini anlayabilmesine 

önemli  bir katkı sağlamıştır. Bu durumda bireyler, ya duyular ı ya da 

sezgi leri  yoluyla alg ı lamayı tercih ederken, yarg ı lamayı da ya 

mantıksal  ya da duygusal davranarak yapar.   

 

Jung’a göre, bütün bu fonksiyonlar ın her bireyde bulunmasına 

karşın, bunlardan bir isi  çok baskın, birisi baskın olana yard ımcı,  

bi risi  üçüncül derecede önemli  ve diğeri  de bireyin en zayıf olduğu 

fonksiyonu yansıtır. Jung, daha sonra, psikolojik t ip betimlemesine 

içedönük ve d ışadönük kiş i l ik özel l iklerini tan ımlayan bir boyut 
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daha eklemişt i r . Bu boyut açısından bakı ld ığında, içedönük bir 

biçimde ener ji  elde etmeye çal ışan bir birey, en baskın 

fonksiyonunu içe (kendisine), diğer işlevlerini  de d ışa çeviri r. Diğer 

taraftan d ışa dönük bir biçimde ener ji  elde etmeye çal ışan bir birey 

ise, en baskın iş levlerini  d ışa, diğer fonksiyonlar ın ı da içe 

yönlendir ir.       

 

Saban (2004b, 2), psikolojik t ip teorisinin öğrenme-öğretme 

sürecine uyarlanması durumunda 8 farkl ı öğrenme sti l inin ortaya 

çıktığın ı söylemektedir. Bunlar:  

 

1. d ışadönük tipler,  

2. içedönük tipler,  

3. duyusal t ipler,  

4. sezgisel  tipler,  

5. düşünen tipler,  

6. duygusal t ipler,  

7. yarg ısal  t ipler,  

8. alg ısal  tipler.  

 

Saban (2004b, 70), öğrenci lerin bütün duyu organlar ına 

dayal ı öğrenme yaşantı lar ı sunarak,  onlar ın daha etkin olarak 

öğrenmelerinin sağlanacağın ı vurgularken, Erden (2006, 25) de her 

öğrenci  için ayr ı bi r öğretim tasar ımı uygulaman ın olanakl ı 

olmad ığın ı, bu nedenle içinde farklı öğrenme sti l lerine sahip 

öğrencileri  etkileyecek unsurlar ın yer ald ığı zenginleşti ri lmiş 

öğretim ortamlar ın ın yaratı lması gerekt iğ ini  söylemektedir. 

 Öğrencilerin bireysel  farkl ıl ıklar ın ı göz önünde tutarak ikinci 

yabancı di l  dersinde, onlara prosedürel  bilgilerini  artır ıcı 

yard ımlarda bulunulabil i r . Böylelikle erek dil in farkl ı beceri  ve bilgi 

alanlar ında (okuma, di lbilgisi , yazma vb.) kendi öğrenmelerini  daha 
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etki l i  ve veriml i  bir şekilde gerçekleşt i rmeleri sağ lanmış olur 

(Neuner/Koithan 2001, (Tei l  2), 19). 

 

2.2.7.3 Etkin Öğrenme ve İşbirliğ ine Dayalı Öğrenme   

İşbirl iğine dayal ı öğrenmenin etkin öğrenme model i  içindeki 

yeri  çok fazlad ır, çünkü işbirl iğine dayal ı öğrenme, etkin 

öğrenmenin pek çok i lkesini  uygulama olanağı sağ lar. Bu tür 

öğrenmede, bi l imsel yaklaşım ve demokratik tutum baskınd ır.  

Araştırmalar, işbirl iğine dayal ı öğrenmenin, bilginin kal ıcı l ığı, 

kavram ve i lkelerin kul lan ımı, sorun çözme ve yaratıcı düşüncenin 

geliş imi  gibi  yönlerden yararl ı olduğunu göstermektedir (Özsoy 

2003, 88; Sönmez 2004a, 37; Şahinel  2002, 18). 

 

Gömleksiz (1997, 1) de işbirl iğine dayal ı öğrenmeyi şöyle 

tan ımlamaktad ır:  

 

Kubaşık öğrenme, öğrenci lerin sın ıf ortamında küçük 

karma kümeler oluşturarak, ortak bir amaç 

doğrul tusunda akademik bir konuda birbirlerinin 

öğrenmelerine yard ımcı olduklar ı, genelde küme 

başar ısın ın değ iş ik yollarla ödüllendiri ldiği  bir 

öğrenme yaklaşımı olarak tan ımlanabi li r .  

 

Bu durumda geleneksel küme çal ışmalar ın ın tersine 

işbirl iğine dayal ı öğrenmede, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden 

olduğu gibi , küme içindeki  arkadaş lar ın ın öğrenmesinden de 

sorumlu olduklar ı görülür. 
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2.2.7.4 Etkin Öğrenme ve Düşünme Becerisi  

Düşünme; “gözlem, tecrübe, sezgi , akı l  yürütme ve diğer 

kanal larla elde edilen malumatı kavramsal laştırma, uygulama, 

analiz ve değerlendirmenin disipline edi lmiş şekl idir.” (Özden 2003, 

137) Yeni düşünceler, eski  düşüncelerden oluşur. Bunlar, eski 

düşüncelerin bileş imleri  ve değ işikl iğe uğramış, uydurulmuş  

halleridir. Herhangi birinin tamamen kendine ai t özgün bir 

düşünceye sahip olması  pek olası değ i ldi r. Başka düşünceleri  bir 

araya getir ip yeni düzenlemeler yapmıştır, ama bu temel 

düşünceler başkalar ından al ıntıd ır. Eğer önceki  düşüncelerden 

faydalanma olanağı olmasayd ı, hiçbir yeni  buluş, yeni  atıl ım ya da 

başka bir şey olmazd ı (Witt 1999, 165). 

 

Yı ld ır ım (2004, 49)’a göre hepimiz, benzeri  düşünsel 

özel l iklere sahip olmamıza karşın, bunlar ı farkl ı biçimlerde 

bütünleşt ir i riz. Düşüncelerimizi  oluşturup başkalar ına yansıtırken, 

başta dil  olmak üzere birtakım simgeler kullan ır ız. Düşünme ve 

dolayısıyla öğrenme gücümüz, büyük ölçüde bu simgelerin 

zihnimizde oluşturduğu kavramlar ın netl iğine bağl ıd ır.  

 

Bu açıdan bakı ld ığında, geleneksel öğretimle öğrenci lerin 

düşünme yeti lerini  gelişti rememe nedeni ortaya çıkar. Öğrenci ler, 

edilgin-al ıcı rolleriyle derslerde yaln ız öğretmenlerin kendi lerine 

aktard ıklar ı bilgileri  yüzeysel olarak, bir başka deyişle ezberleyerek 

öğrenmeyi seçmek durumunda b ırakı ld ıklar ı için zihinlerinde 

kavramlar ın netleşmesi güçleş i r . Böylce, kavramadan, anlamadan 

bir şeylerle uğraşırlar. Sonuçta, ne öğrenme, ne de düşünme 

güçleri  gelişi r .  

 

Şahinel  (2002, 20)’e göre yaratıcı düşünme, etkin öğrenmenin 

yakından i lgil i  olduğu bir yönel imdir. Yaratıcı düşünceyle i lgil i 
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olarak Özden (2003, 172) şu tan ımı yapmaktad ır: “Yaratıcı l ık bir 

düşünme biçimidir ve hayal gücü ile çok yakın i l işkisi  vard ır. 

Yaratıcı l ık tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü çal ışma 

ve uğraşın içinde vard ır. Yaratıcı yeti  insan yaşamın ın ve 

geliş imlerinin tüm yönlerinin temel ini  meydana geti rmektedir.”  

 

Yaratıcı düşüncenin ilk koşulu, kendine güvenmektir. İkincisi  

ise, özgür düşüncedir. Witt (1999, 160), bu konuyla i lgil i  olarak: 

“herkesin gi tt iği  yoldan gi tmeyin, o yolu terk edip ara yollara sap ın. 

Mutlaka daha önce görmediğ iniz yeni şeyler keşfedeceksiniz, bu 

yeni  keş i fleri  daha başkalar ı izleyecek. Unutmay ın ki , tüm yeni 

buluş lar ın arkasında düşünce vard ır” demektedir.  

 

Yine geleneksel yöntemlerin tek doğru üzerinde 

yoğunlaşması, öğrenci lerin özgür düşünmelerine, kendilerine özgü 

yol lar bulup, bunlar ı çözüm için denemelerine olanak sunmaktan 

uzak görünmektedir.  

 

Eleşt i rel  düşünme ise, “kendi düşüncelerimizin farkında olup, 

bizim d ışımızdaki lerin de düşüncelerini  göz önünde tutarak 

öğrendiklerimizi  uygulayıp kendimizi ve çevremizdeki  olaylar ı, 

durumlar ı ve düşünceleri  anlayabilmeyi amaç edinen akti f ve 

organize zihinsel  süreçtir.“ (Özden 2003, 158) 

 

Mantıksal  düşünce sol  beynin, yaratıcı düşünce sağ  beynin 

iş levidir. Yaratıcı düşünce yeni lik getirmek, mantıksal  düşünce ise 

var olan ı değerlendirmek iş levlerini yerine geti ri r. Dolayısıyla, 

herhangi bir konuyu ele al ırken, yaratıcı l ıkla baş layıp mantıkla 

devam edi lmel idir. Yaratıcı düşünce evresinde; farkl ıl ık, özgünlük 

ve yenil ik, esneklik, hayal  gücü, hemen yarg ı lamama gibi  konulara 

dikkat etmek; mantıksal  düşünce evresinde ise akılcı l ık, 

nedensel lik, analiz-sentez gibi  özell iklerden yararlanmak gerekir 
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(Yı ld ır ım 2004, 50). Kısacası kavramlar arasında kurulan il işkilerin 

çeş i t l i l iği  ve özgünlüğü yaratıcıl ığın, netlik ve tutarl ı l ığı ise 

mantığın ölçüsüdür (Yı ld ır ım 2004, 71). 

 

Öğrencilerin düşünme beceri lerini  gelişt i rmek için geleneksel 

yöntemin yetersiz kald ığı görülmektedir. Etkin öğrenme model inde 

ise, öğrenci ler öğrenme sürecinde karşı laştıklar ı güçlükleri , kendi 

yaratıcı düşüncelerini  ve mantıksal  çıkar ımlar ın ı ortaya koymak 

yoluyla çözmeye çal ışır lar. Böylelikle derinlemesine ve kal ıcı 

öğrenme gerçekleşt iğ i  için zihinlerinde daha net kavramlar olur. Bu 

da onlar ın düşünme beceri lerinin gelişmesine katkı sağ lar. 

 

2.2.7.5 Etkin Öğrenme ve Beyne Dayalı Öğrenme (BDÖ) 

Caine ve Caine (1991) beyne dayal ı öğrenmeyi gel işti rmişt i r . 

Anlaml ı öğrenme, zihin ve duygular ı sürece katar. Beyinde 

duygular ve bil iş bir l ikte iş lenir (Açıkgöz 2003, 244). 

 

Beyin, sürekl i  olarak bilgiyi  işler. Aynen besinlerin 

sindir i lmesi  gibi , o da deneyimleri  bir bakıma sindir i r. İçine dalmış  

olduğu karmaşık genel bağ lama sürekl i karşı l ık veri r. Bu durumda 

beyin temel l i  eği t im; 

1) Öğrenenler için, hayatla iç içe zengin ve uygun 

deneyimlerin tasarlanması ve dengel i  bir şekilde uygulanması,  

2) Öğrenci  deneyimlerinin anlamın özünü kavrayacak şeki lde 

iş leyiş inin sağlanmasıd ır.  

 

Beyin temel l i  öğrenmenin dikkate değer özel l ikleri  arasında 

etkin beli rsizlik ya da bel i rsizliğin hoş görülmesi, sorun çözme, 

sorgulama, mecaz, benzetim ve gösterim kul lan ımı yoluyla i l işkiler 

kurarak örüntüleme yer al ır. Öğrencilere etkinl ik ve projeler için 

pek çok seçenek veri l i r  (Caine 2002, 8). 
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Bi lginin gerek parçalar ı gerekse bütünü boş land ığında birey, 

öğrenmede aşır ı güçlükle karşı laşır. Öğrenmenin bir ikiml i  ve 

geliş imsel olması nedeniyle iyi  bir eği t im, zorunlu olarak bilgi  ve 

becerileri  zaman içinde yap ı land ır ır. Bununla birl ikte parçalar ve 

bütün, kuramsal olarak karşı l ıkl ı etki leşim içindedir. Birbirinden 

anlam çıkar ır ve paylaşır. Böylelikle tüm di l  yaşantılar ı gerçekten 

i l işki lendiri ldiğ inde sözcükler ve sözdizimi en iyi  şeki lde anlaşıl ıp 

özümlenir (Caine 2002, 86). 

 

Her beyin kendine özgüdür. Öğrenme fi i len beynin yap ısın ı 

değ işt irdiğinden, daha çok öğrenme, daha çok kendine özgü 

olmad ır. Öğretim, tüm öğrenci lerin görsel , işi tsel , dokunsal ve 

duyuşsal  seçimlerini  sergi lemelerine olanak vermek için çok yönlü 

olmak zorundad ır. Diğer bireysel  farkl ı l ıklar da göz önünde 

bulundurulmal ıd ır. Bireysel  i lgiyi  çekmek için öğrenme ortamına 

yeterince çok değişken sunma, hayat ın karmaşıkl ığın ı yansıtması  

yönünden okul lar ın yeniden biçimlenmesini  gerekti rebil i r . Eğ i tim, 

en uygun beyin etkinliklerini  kolaylaştırmal ıd ır (Caine 2002, 92). 

 

 Etkin öğrenme model i , öğrencilerin BDÖ’nün ortaya koyduğu 

i lkelere uygun öğrenme süreçleri  yaşamalar ın ı sağ lar. Öğrenciler, 

derslerde katı ld ıklar ı etkinliklerde kendilerine sunulan sorunlar ı 

çözerken, kal ıplaşmış öğrenci-öğretmen i l işkisinin d ışında daha 

içten bir ortamda bulunurlar. Bu da onlara kayg ıdan uzak, rahat ve 

doğal öğrenme olanağı sağ lar.  

  

2.2.7.6 Etkin Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) 

Öğrenme sürecinin uyaran ı ve öğrenme etkinl iklerinin odak 

noktası olarak gerçek ya da gerçeğe çok benzeyen sorunlar ın 

kul lan ılması PDÖ’nün genel özel l iğ idi r. Sorunu ortaya çıkaran 
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koşul lar ve sorunun ne olduğu açıkça anlatı l ır. Problemler 

genell ikle, i lgil i  konudaki  olaylar ın anlatı ld ığı senaryolar şekl inde 

sunulur (Açıkgöz 2003, 222). 

 

Saban (2004b, 211) problem çözmeye dayal ı öğrenme 

sürecinde öğrencilerin düşünenler, bilenler ve etkin olarak 

katı lanlar olduklar ın ı vurgular. Problem çözmeye dayal ı öğrenme, 

yap ı land ırmacı  öğretme-öğrenme anlayışın ın en önemli  

uygulamalar ından bir isini  yansıtır. Çünkü öğrenme etkinl iklerinin 

planlanması,  öğrenci lerin bell i  bi r problem durumuna etkin 

katı l ımın ı  gerekti r i r .   

 

 PDÖ’nün etkin öğrenme model inin uygulanması açısından 

önemli  bir yeri  olduğu görülmektedir. Özel likle öğrenicilerin sorun 

çözme beceri lerinin gelişti ri lmesi  için düşünüldüğünde bu daha da 

beli rginleşi r . 

 

2.2.8 Öğrencileri Etkin Öğrenmeye Hazırlama 

Geleneksel yöntemlere al ışmış  öğrenci ler, öğrenme sürecinin 

sorumluluğunu almaya üşenebi l i rler. Bazı durumlarda ise, öğrenci , 

etkin öğrenmeye inand ığı ve onun önemini  kavrad ığı halde, etkin 

öğrenmenin gereklerini  yerine geti remeyebi l i r . Öğrenme sürecinin 

sorumluluğunu taşımada ve üst düzey iş leri  yerine geti rmede 

zorlanabi li r . Bunun nedeni, öğrenci lerin etkin öğrenmenin 

gerekti rdiğ i  bil işsel  ve bi l iş üstü becerilerden yoksun olmalar ı 

olabi l i r . Örneğ in öğrenci , istediği  halde öğrenme malzemesini  

şemalaştıramıyor, ya da kendi öğrenme eksiklerini saptayamıyor 

olabi l i r . Açıkgöz (2003, 275), bu durumda şunlar ı önermektedir: 

“Öğrencilerin, akti f öğrenmeye hazır  olmad ıklar ın ın hissedildiği  

durumlarda yap ı lması  gereken akti f öğrenmeden vazgeçmek değ i l ,  

öğrencileri  bu uygulamalara hazır lamaktır.”  
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 Öğrencileri  bu uygulamalara hazır lama ya dersin içinde ya da 

ayr ı programlarla yap ı labil ir . Eldeki  çal ışmada öğrenci lerin ayr ı 

programlarda yetişt i ri lmeleri  yerine dersin içinde bu becerileri 

zamanla kazanmalar ı hedeflenmişt i r .  

 

2.2.9 Etkin Öğrenme Modeliyle Geleneksel Öğretimin 
Karşılaşt ırılmas ı  

 
Etkin öğrenme sın ıf lar ındaki  öğrenci ler öğrenme sürecini  

kendi leri  çekip çeviri rken, geleneksel sın ıf lardaki  öğrenciler kendi 

öğrenmelerinin sorumluluğunu taşıyamayacak kadar edi lgin 

tutulurlar. Geleneksel öğretimde öğrenci , genel likle yaln ızd ır. 

Sosyal etki leşim yok denecek kadar az olduğundan öğrenci , 

kendisini  dinleyecek birini bulamayabi li r . Oysa etkin öğrenmede 

öğrenme süreci  paylaşı l ır. En edi lgin öğrenci  bi le bilgiyi  kul lanma 

etkinliklerinde etkin rol  al ır.  

 

 Geleneksel eği t imle etkin eğ i t imin farkı özetle aşağıdaki  

çizelgede gösterilmişt i r : 

 

  
Tablo 2.4 

Geleneksel Eğ i t imle Etkin Eğ i t imin Karşı laş t ır ı lmas ı  

 
  

Etkin Eğitim 
 

Geleneksel Eğitim 

Sınıf 

Düzeni 
Öğrenciler, çeşitli biçimlerde 

küme, U, O, V ya da iç içe 

halkalar halinde otururlar. Önü, 

arkası belli olmayan, aynı anda 

her köşede etkinliklerin devam 

Öğrenciler sıralar halinde 

hareketsiz oturmakta ve 

başlarında bir öğretmen anlatım 

yapmaktadır. Etkileşim çok 

sınırlıdır. 
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ettiği, hareketli, sürekli etkileşim 

halinde olan bir sınıf düzeni söz 

konusudur. 

 
Hedef Bilginin özümsenmesi, 

anlamlandırılması ve yeniden 

üretilmesi, öğrenilenlerin 

kullanılması, problem çözme ve 

kavrama gibi hedefler üzerinde 

durulur. 

 

Aktarılan bilginin öğrenci 

tarafından alınması ve 

tekrarlanması hedeflenir. 

Kurallar Herkes aynı anda konuşabilir ve 

sözlerini dinleyecek birisini 

bulabilir. Dersin akışını 

sağlayacak kurallar dışında 

fazla kural yoktur. 

Öğrenciler hareket edemez, söz 

verilmedikçe konuşamaz, 

arkadaşlarıyla etkileşimde 

bulunamazlar. 

 

Öğrenci Araştırır, düşünür, soru sorar, 

keşfeder, tartışır, fikir üretir, 

karşılaştırmalar yapar, açıklar, 

örnek verir, anlam çıkarır, 

önceki öğrenilenlerle bağ kurar, 

değerlendirme ve çıkarımlar 

yapar, tahminlerde bulunur, neyi 

nasıl öğreneceğine karar verir, 

kendi eksikliklerinin farkına 

varır, öğrenme malzemesini 

başka ifadelerle anlatır, örnek 

ister, neden-sonuç ilişkilerini 

arar, bilgiyi yeniden yapılandırır, 

öğrenmek için çaba harcar. 

 

Edilgin-alıcı konumundadır, not 

alır, aktarılan bilgileri ezberler 

ve sınavlardan sonra genellikle 

unutur. 

Öğretmen Öğrenmeyi kolaylaştırır, Uzman, bilgi aktarıcı ve karar 
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yönlendirmelerde bulunur, 

Araştırmacı ruhuna sahiptir, 

öğrenme sürecini tasarlar ve 

öğrencilere danışmanlık yapar. 

 

verircidir. 

Sorunlar Öğrenciler arasında düşünce 

uyuşmazlığı yaşanabilir. Ancak 

bunu geliştirici yönleri de vardır. 

Öğrencilerin dersten sıkılmaları, 

ezbercilik, disiplin sorunları, 

ilgisizlik, öğretmenlerin 

tükenmişliği ve gelişmenin 

ağırlığı, güdüsüzlük ve yetersiz 

sosyal etkileşim, olumsuz sınıf 

atmosferi, bilgiyi kullanma 

fırsatının bulunmaması. 

 
Avantajlar Etkili, ekonomik, kullanışlı, 

bilgiyi kullanma olanaklarını 

sağlayıcı. 

 

 

Yetiştirilen 
İnsan 

Tipi 

İyi yetişmiş, etkili iletişim 

becerilerine sahip, yaratıcı, 

karmaşık sorunları çözen, karar 

veren, etkili düşünen, yaşam 

boyu öğrenen ve kendini 

geliştiren, içinde yaşadığı 

toplumda etkili olan, güvenli, 

sağduyulu, gayretli, bilgili, 

kaynaklardan yararlanabilen, 

etkili insan ilişkileri kurabilen bir 

insan tipi. 

 

Kalıp yargılarla donanmış, 

gelişmeye kapalı, sorun çözme 

becerilerinden yoksun, girişken 

olmayan, yaratıcı olmayan, 

bağımlı bir insan tipi. 

          (Açıkgöz 2003, 35-36) 
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2.3 Etkin Öğrenme Temelli İkinci Yabanc ı Dil  Olarak Almanca 
Dersinin Tasarlanmas ı  

 
 Bu kısımda ikinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin etkin 

öğrenme model ine göre yap ı land ır ılma koşul lar ı ele al ınmıştır. Bu 

bağ lamda: (1) dersin genel ni teliği ,  (2) dersin hedefleri , (3) derste 

uygulanabi lecek strateji , yöntem ve teknikler, (4) eğ i tim durumlar ı 

ve (5) değerlendirme gibi  konular işlenmişt i r .  

 

2.3.1 Dersin Genel Niteliğ i 

 İkinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin her aşamasında 

öncel ikle iki  konu sürekl i olarak gözetilmel idir. Bunlardan ilki  dersin 

ikinci  yabancı dil  olma özel l iğidir. 

 

İkinci  yabancı dil  dersinde daha önceden okul  ortamında bir 

yabancı di l i  öğrenmiş öğrenci lerin yabancı di le özgü bilgilerini  ve 

di l i  öğrenmeye dönük bir ikimlerini  sürekl i olarak etkin kılmak 

koşuluyla ikinci  yabancı dil i  öğrenmeleri  anlaşı lmal ıd ır13. 

 

Gözeti lmesi  gereken ikinci  konu da yabancı dil  öğretim 

anlayışı olarak i letişimsel yaklaşımın göz önünde tutulmasıd ır.  

İ letişimsel yaklaşımda, dört temel di l becerisi  (duyma, konuşma, 

okuma, yazma) temel hedef, di lbilgisi  i le sözcük dağarcığı çal ışma 

alanlar ı da bu hedeflere katkı sağ layan araçlar olarak görülür14.  

 

Etkin öğrenme model i  de bu iki  ölçüte bağ l ı kal ınarak ikinci 

yabancı di l  olarak Almanca dersine uyarlanmal ıd ır. 

 

                                                
13 Bkz. 2. 1. 4 İkinci Yabanc ı Di l Kavramı  
14 Bkz. 2. 1. 3. 3 Yabanc ı Dil Öğret iminde İ let iş imsel Yaklaşım 
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2.3.2 Dersin Hedefleri  

Dersin hedefleri  denince sırasıyla öğrenci lerin bil işsel , 

edimsel ve duyuşsal  öğrenmelerine i l işkin beklenen kazan ımlar ı 

akla geli r. 

 

2.3.2.1 Bilişsel Hedefler 

Öğrencilerin Almancaya i l işkin yap ı, sözcük bilgisi  gibi 

unsurlarla bu di l in konuşulduğu ülke bi lgisini , bir başka deyiş le 

kül türünü bilmeleri  bi l işsel  hedeflerin içinde yer al ır. Bununla 

birl ikte yine öğrencilerin kendi öğrenme güçlerini  bilmeleri  de 

konuyla i lgil i  sözü edi lmesi gereken başka bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktad ır (Neuner/Hufeisen 2001, 165,167). Etkin öğrenme 

model i  öğrencilerin kendi öğrenme güçlerinin farkında olmalar ı 

açısından onlara çeşi t l i  etkinliklerle fırsatlar sunar. Öğrenciler, 

kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almak zorunda kald ıklar ı 

uğraştır ıcı çal ışmalarda bağımsız öğrenme güçlerini  fark ederler ve 

zamanla bu beceri lerini  gelişt i ri rler.  

 

Ayr ıca di le i l işkin yap ı, sözcük dağarcığı, erek dile özgü 

kül tür bi lgisi  gibi alanlarda da etkin öğrenme model i  geleneksele 

göre daha veriml i  ve kal ıcı öğrenme olanaklar ı sunar. Çünkü 

öğrenciler öğretmenden ald ıklar ı bilgi leri ezberlemek yerine, bu 

bi lgilere kendi çabalar ı i le daha doğal ve zengin süreçlerle 

ulaşacaklard ır. 

 

2.3.2.2 Edimsel Hedefler 

 Edimsel hedef deni lince, Almancan ın i letişimsel amaçlarla 

kul lan ımı anlaşı lmal ıd ır. Kısacası, dört dilsel  beceri  olan duyma, 
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konuşma, okuma ve yazman ın uygulamada öğrenci ler tarafından 

kul lan ılabilmesi gerekir (Neuner/Hufeisen 2001, 165,167). 

 

 Bu noktada etkin öğrenme model iyle sözü edi len hedeflere 

geleneksele göre daha etkil i  ve kal ıcı sonuçlar al ınarak ulaşı labil ir . 

Edimsel alan becerinin öne çıktığı bi r aland ır. Beceri  de yaparak, 

yaşayarak edini l i r . Etkin öğrenmede öğrenciler sürekli  olarak 

öğrenme malzemesiyle uğraştıklar ı için bu konuda geleneksele 

göre daha iyi  olanaklara sahiptir ler.   

 

 Sürekl i  olarak Almancayla i lgil i  uğraşı içinde olan Öğrenciler, 

yaln ız derslerde deği l ,  ders d ışında da neyi  neden yaptıklar ın ı daha 

iyi  bildikleri  için kendi öğrenmelerini  sürdürebileceklerdir.  

 

2.3.2.3 Duyuşsal Hedefler 

 Yaln ızca yabancı di l i  bi l işsel  ve edimsel anlamda öğrenci lere 

kazand ırmayı hedeflemek yeterl i  değ i ldi r. Çağdaş eği t im insan ı 

sadece bedensel ve zihinsel  yönüyle değ i l ,  duygular ıyla da ele al ır. 

Bunun nedeni insan ın düşüncelerinden çok duygular ından 

etki lenmesidir (Orbach 1998; aktaran: Kara 2003, 36). Eğer 

öğrenciler erek di l  ve onun ai t olduğu kül türe karşı zihinlerinde bir 

tutum bel i rleyememiş lerse, yabancı di l  dersinde başar ıl ı olmalar ı 

güç olacaktır (Neuner/Hufeisen 2001, 165,167). 

 

 Duygular ın olumlu yönde harekete geçmesi için kiş inin yaptığı 

işten zevk alması gerekir. Geleneksel öğretimde her şeyi  öğretmen 

beli r ler. Neyin, ne zaman, nası l  yap ı lacağı öğretmen tarafından 

saptan ır. Etkin öğrenmede ise, öğrenciler birl ikte çal ıştıklar ı 

arkadaş lar ıyla paylaşım içerisinde, süreci  yönlendirebi len, karar 

alabi len bir durumda olduklar ı için, kısacası edi lgin deği l  de bir 
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şeyler yapan etkin bireyler olduklar ın ı duyumsad ıklar ı için, 

Almancaya karşı daha olumlu bir tutum sergi leyeceklerdir.  

 

2.3.3 Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri ile Bunların 
Uygulama Olanakları  

 
Bu kısımda sırasıyla genel olarak eğ i t imbi limde yer  alan 

öğretim strate ji leri , yöntemleri  ve teknikleri  ele al ınmış, bunlar ın 

etkin öğrenme temel li  ikinci  yabancı di l olarak Almanca dersinde 

uygulama olanaklar ı i rdelenmişt i r . 

 

2.3.3.1 Öğretim Stratejileri  

Strate ji , sın ıf içinde yap ı lacak bütün etkinliklerin genel 

çerçevesi  olarak tan ımlanabi li r . Dersin hangi mantık zincir ine göre 

iş leneceği ,  öğretmen ve öğrencinin konumu, bi lgilerin aktar ılma 

sırasın ı ve biçimini  beli rleyen sın ır lar, seçi len stratejiyle bel ir lenir 

(Ş işman 2006, 10). Demirel  (2005, 70), öğretim strate ji lerini şu 

şeki lde sıralamaktad ır:  

 

1. Sunuş yoluyla öğretim strate jisi 

2. Buluş yoluyla öğretim strate jisi  

3. Araştırma yoluyla öğretim strate jisi    

 

2.3.3.1.1 Sunuş  Yoluyla Öğretim Stratejisi 

Bu strate ji , ülkemizde yayg ın bir şeki lde uygulanmaktad ır.  

Bi lginin aktar ılması,  kavram, i lke ve genellemelerin açıklanmasında 

kul lan ıl ır. Bu stratejide bilginin düzenlenmiş, sıralanmış olması  

gerekir.  
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Sunuş yoluyla öğretim strate jisinin etkin öğrenme model iyle 

uyumlu hale geti ri lmesi  için sunan kiş i  ya da kiş i lerin öğretmen 

değ i l  de öğrenciler olması bi r yol olarak düşünülebil ir . İkinci 

yabancı di l  dersinde drama gibi  tekniklerin bu strate jiyle 

kul lan ılabil i r  olması, strate jinin bütünüyle bir tarafa atı lması 

gerektiği  düşüncesinden uzaklaşmayı  olanakl ı kı labil i r . Ancak bu 

strateji , sal t anlatım yöntemiyle kul lanı lacak olursa, etkin öğrenme 

model iyle bir i lgisi  kalmayacaktır. Bununla birl ikte, öğretmenin 

dersin akışı içinde küçük yönlendirmeler için sunuş stratejisini 

kul lanması da kaçın ı lmaz olabi l i r . 

  

2.3.3.1.2 Buluş  Yoluyla Öğretim Stratejisi 

Buluş yoluyla öğretim strate jisi  Bruner tarafından 

gelişt i ri lmişt i r . Bireyin kendi deneyimleri  yoluyla yaparak, 

yaşayarak öğrenmesi i lkesine dayan ır. Stratejinin uygulanmasında 

tümevar ımcı bi r mantık izlenir. Öğretmenin görevi , öğrencinin 

merak duygusunu harekete geçir ip onu yönlendirerek sorunun 

yan ıtın ı bulmas ın ı sağ lamaktır.  

 

Bu strate jinin sunuş yoluyla öğretimden daha fazla etkin 

öğrenmeyle uyumlu olduğu söylenebil ir . Çünkü etkin öğrenmede 

önemli  olan, öğrencinin bilgiye kendi çabasıyla ulaşabi lmesinin 

sağ lanmasıd ır.  

 

2.3.3.1.3 Araşt ırma Yoluyla Öğretme Stratejisi  

Öğretmen, öğrenci lerin i lgisini çekecek sorunlar bularak 

öğrencilerin bu sorunlar ı incelemelerini  ister. Öğretmen her 

aşamada öğrenci lere yard ımcı olur. Bu süreç bi l imsel araştırma 

sürecidir. Bu yol la öğrenci lere araştırma ve sorun çözme beceri leri 

de kazand ır ı l ır (Açıkgöz 2003, 140; Ş işman 2006, 11).  
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 Buluş yoluyla öğretim strate jisiyle birl ikte araştırma yoluyla 

öğretim strate jisi  de etkin öğrenme modeli  için oldukça uygun bir 

stratejidi r. Öğrencilerin sorun çözme yeti lerinin bu stratejiye uygun 

yöntem ve tekniklerle gelişeceği  açıktır. Bu da onlar ın etkin 

öğrenmenin de hedefleri arasında yer alan kendi kendine öğrenme 

becerilerini  gelişt i recekti r.  

 

Açıkgöz (2003, 144), araştırma yoluyla öğrenmede mantığın 

ön plandayken, buluş yoluyla öğrenmede önceden bi l inmeyeni 

alg ı lamak için düşüncelerin sentezlenmesinin ön planda olduğunu 

vurgulamaktad ır.  

 

2.3.3.2 Öğretim Yöntemleri  

Yöntem, hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yoldur. Yöntem, 

seçi len stratejinin uygulanması ve dersin hedeflerine ulaşmak 

amacıyla izlenen yol lar olarak tan ımlanabil i r  (Ş işman 2006, 10).  

 

Bu durumda yöntemin strate ji  ve dersin hedefleriyle i l işkil i  

olduğu ortaya çıkmaktad ır. Demirel  (2005, 114), bu il işkiyi 

aşağıdaki  gibi  saptamıştır:  

 

Tablo 2.5 

Hedef -Yöntem İ l işkisi  

 

 
HEDEF 
Bilişsel Alan 

 
STRATEJ İ 

 
YÖNTEM 

 
TEKNİK 

Bilgi Sunuş  Anlatma Gösteri 

Drama 

Beyin F ırtınası 

Kavrama Buluş Tartışma Soru-yan ıt 
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Örnek olay Beyin fırtınası 

Uygulama 

Anal iz 

Sentez 

Değerlendirme 

Araştırma Gösterip 

yaptırma 

Sorun çözme 

Proje 

Benzetim 

Drama 

İki l i  ve grup 

çal ışması  

 

 O halde, beli rlenen hedefe uygun bir strateji  seçi l i r ; bu 

stratejiye uygun olarak da yöntem ve teknikler işe koyulur. Aşağıda 

öncel ikle öğretim yöntemleri  ard ı ard ına ele al ınmış ve etkin 

öğrenme model i  i le uyumluluğu gözden geçir i lmişt i r . 

 

2.3.3.2.1 Anlat ım Yöntemi 

Anlatım yöntemi, öğretmenin bilgilerini edi lgin bir şekilde 

oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde i lett iği  

geleneksel bir yöntemdir (Küçükahmet 2001, 75). 

 

Bu yöntem, öğrenciyi  öğrenme sürecinde etkin kılmad ığı için, 

etkin öğrenme model ine uygun değ i ldi r. Ancak etkinliklerin 

yürütüldüğü sırada çok kısa sürelerle, öğrenci lerin yönlendiri lmesi  

ad ına bazı açıklamalara yer verilebi l i r . 

 

2.3.3.2.2 Tart ışma Yöntemi  

Tartışma yöntemi, bir konunun kavranması aşamasında 

karşı l ıkl ı olarak görüş ler ortaya koyma, bir sorunun çözüm yol lar ın ı 

arama ve değerlendirme çal ışmalar ı yaparken kul lan ıl ır (Ş işman 

2006, 13). 

 

 Tartışma yöntemi, özel l ikle grup çal ışmalar ında öğrenme 

sürecinin canl ı kı l ınması ad ına, öğrencilerin katıl ımlar ın ın 

artır ı lması amacıyla yararl ı olabil ir . 
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2.3.3.2.3 Örnek Olay Yöntemi 

Öğrencilerin sorunlu bir olaya etkin olarak katı l ımın ı  

gerekti ren bir yöntemdir. Sorunlu olay, gerçek ya da hayali olabil i r . 

Olayı anlatan ve gerekli  verileri  kapsayan bir rapor üzerinde 

çal ışan öğrenciler olayı öğrenir, veri leri  çözümler, sorunu 

değerlendiri rler. Tartışarak olayın nedenlerine ya da çözümüne 

i l işkin öneriler geti ri rler. Özellikle sosyal  bi l imlerde pek çok konu 

örnek olay biçiminde sın ıfa geti r i lebil i r . Bu yöntemin amacı,  

öğrencinin karar verme, seçme ve sonuca ulaşma i le i lgil i süreçleri 

yaşamasın ı sağ lamaktır (Küçükahmet 2001, 91). 

 

Sosyal bil imlerde sıkça kullan ı lan bu yöntem yoluyla 

öğrenciler gerçek yaşamda karşı lar ına çıkabilecek sorunlar ı sın ıf 

ortamında çözme fırsatı bulurlar. Örneğ in bir kimsenin Almancaya 

i l işkin bel l i bir konuda yaşad ığı sorun kurgulan ıp sın ıfa geti ri lebil i r . 

Öğrenciler de grup çal ışmalar ıyla bu sorunu gidermek için çözüm 

yol lar ı gelişt i ri rken Almancayla i lgil i  bil işsel , edimsel ya da 

duyuşsal  alanlara il işkin öğrenmelerinde i lerlemeler sağ layabil i rler. 

 

2.3.3.2.4 Gösterip Yapt ırma Yöntemi 

Gösterip yaptırma, bir teknik ya da bir iş lemin uygulanmasın ı,  

araç-gereçlerin çal ıştır ı lmasın ı, önce gösterip açıklayarak, sonra 

da öğrenciye al ıştırma ve uygulama yaptırarak kazand ırman ın 

amaçland ığı ortamlarda kul lan ılan bir yöntemdir (Sönmez 2004c, 

284). 

 

 Gösterip yaptırma, dersin başında özel l ikle sesletim gibi  ya 

da buna benzer konularda yap ı labi l i r . Ancak, etkin öğrenme 

model inin temel i lkesi öğrenci lerin kendi öğrenmelerinin 
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sorumluluğunu almalar ı olduğu için, dersin her aşamasında 

yöntemin bu hedefe uygun olmad ığı görülmektedir.  

 

2.3.3.2.5 Sorun Çözme Yöntemi 

Sorun çözme yönteminde konular yaşamdan seçi l i r  ve bu 

konular bir sorun ya da soru biçiminde ortaya konur. Sorun çözme, 

iyi  ve dizgesel düşünme demektir. Bu yöntem, bir sorunun 

çözümünde genel leme ve sentez yapmada kul lan ıl ır (Ş işman 2006, 

13). Bu yaklaşımın özü John Dewey’nin genel problem çözme 

yöntemindeki  5 aşamaya dayan ır.  

 

 1. Problemi tan ıma, 

 2. Geçici  hipotezleri  formüle etme, 

 3. Veri  toplama, sın ıf land ırma, değerlendirme ve açıklama, 

 4. Sonuca ulaşma, 

 5. Sonuçlar ı test etme. 

 

Öğrenci , bu yöntemde derse etkin olarak katı l ır, alg ılama ve 

akı lda tutma daha uzun sürel i olur. Hem bi l işsel , hem de duyuşsal 

alanda öğrenmeyi kapsar (Küçükahmet 2001, 81). 

 

Öğrencilerin sorun çözme beceri lerinin gel işti ri lmesi  etkin 

öğrenme model i  için oldukça önemlidir. Çünkü yaln ız sorunu 

tan ımlayıp çözüm yol lar ın ı beli rleyerek çözüm yol lar ı gelişt irebilen 

kiş i ,  kendi ayaklar ı üzerinde durabil ir . Bu açıdan bakı ld ığında 

derste bu yöntemin uyguland ığı etkinl iklere yer verilmesinin önemi 

daha iyi  anlaşılmış olur.  
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2.3.3.2.6 Proje Yöntemi 

Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalar ına 

yard ım eder ve onlar ı başkalar ıyla işbirl iği  içerisinde çal ışmaya 

güdüler. Başar ı l ı olabilmesi için bell i bi r odak noktası etrafında 

yoğunlaşı lması gerekir (Saban 2004a, 128). 

 

Mül ler-Michaels (1980, 81;aktaran: Yı ld ız 2003, 37), anadi li 

bağ lamında proje yöntemini  şu şeki lde tan ımlar: “Projeler, 

uygulamada karşı laşı lan önemli  dil / edebiyat problemlerinin 

bi l imsel bilgiler yard ımı i le bir öğrenme grubu tarafından akti f ve 

işbirl ikçi bir şekilde çözüldüğü ders birimleridir. Bu yolla, bi lgi 

edinimi yan ında problem çözme yöntemleri  de öğrenilmektedir.”  

 

Projeler, birkaç saatlik kısa sürel i  ya da birkaç ayl ık uzun 

süreli  olabi l i r . Projenin sonunda somut ürünler ortaya konulur. 

Örneğ in, bel l i  bi r meslek alan ına il işkin i fadelerin hazırland ığı bi r 

çal ışma. Genel olarak proje çal ışmalar ı şu aşamalar ı içeri r: 

 

1) Ölçütlerin saptanması  

2) Amacın bel i r lenmesi 

3) Gerekli  malzemenin bel i rlenmesi 

4) İzlenecek yolun beli r lenmesi  

5) Zamanlama 

6) Proje sunumu için hazır l ık 

7) Projenin sunumu ve değerlendirme (öğretmen ve öğrenci ler 

tarafından daha önce beli rlenmiş ölçütlere göre)    (Açıkgöz 2003, 

123-124) 

 

Açıkgöz (2003, 128), uygun öğretim yöntem ve teknikleri 

kul lan ılmad ıkça, en doğru, en yararl ı düşüncelerin bile kuramda 

kalacağın ı beli rt ir . Çünkü öğretim malzemelerinin nası l  
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kul lan ılacağı, öğretimsel işlerin  (etkinl iklerin) nası l  örgütleneceği  

ve öğrenme düzeyi  gibi  sürecin birçok önemli  öğesi , kullan ı lan 

yöntem ve tekniğe bağ l ıd ır.  

 

2.3.2.3 Öğretim Teknikleri  

Teknik, benimsenen bir yöntemin uygulanmasında bel i r l i  bi r 

iş i  özel  biçimde yapma yolu olarak düşünülür.  (Hesapçıoğ lu 1994, 

143) Yöntemlerin uygulanması sırasında öğretmen, çeş i t l i  

etkinlikler gerçekleşt i ri r . Yöntemleri  uygulamak ad ına yap ı lan bu 

etkinlikler, öğretim teknikleri  olarak i fade edil i r  (Ş işman 2006, 13).  

 

 Bu durumda dersin hedefleri  doğrul tusunda beli rlenen 

strateji lere uygun yöntemlerin uygulanmasında öğretim teknikleri 

daha küçük iş levleri  yerine geti rmek için birer araç iş levindedir 

denilebil i r . Aşağıda bu işlevi  gerçekleşt i ren öğretim tekniklerine yer 

verilmişt i r . 

 

2.3.2.3.1 Beyin F ırt ınas ı Tekniğ i 

Beyin fırtınası, bi r konuya çözüm geti rmek, karar vermek, ve 

hayal yoluyla düşünce üretmek için kul lan ı lan yaratıcı bi r teknikti r 

(Küçükahmet 2001, 81). Beyin fırtınasında öğrenciler, bir dizi  sözel 

düşünceler üreti rler. Sorunlar tersinden de ele al ın ıp çözüm yol lar ı 

aranmaya çal ışı labil i r . Başar ı l ı olması için  

 

1) konuya i l işkin i lk akla gelen bütün fiki r ler dile geti ri lmel i ,  

2) düşünceler asla eleşti ri lmemel i ,  

3) ortak olan düşünceler ayn ı kategoride birleşti ri lmel idir 

(Saban 2004a, 107). 
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 Bu tekniğ in yararlar ından biri , öğrencilerin farkl ı yollar ı bulma 

becerilerinin gel işmesine katkı sağ lamasıd ır. Böylece öğrenci lerin 

yaratıcı düşünme beceri leriyle birl ikte karar verme, sorun çözme 

gibi  yetileri  de gel işti ri lmiş olur. Bu açıdan bakı ld ığında, beyin 

fırtınası etkin öğrenme temel l i  ikinci  yabancı di l  dersi  olarak 

Almanca dersinde sıkça uygulanabi lecek bir teknik olarak 

görülmektedir.  

 

2.3.2.3.2 Gösteri Tekniğ i 

Bu teknikle bir grup öğrencinin karşısında bir işin nasıl  

yap ı lacağı gösteril i r  ya da iş in genel i lkeleri  açıklan ır (Demirel  

2005, 82). 

 

Gösteri  tekniğ i , örneğin bir grup öğrencinin hazırlad ığı 

projenin yine o gruptan bel l i  sayıda öğrencinin sın ıfın bütününe 

aktarması yoluyla uygulanabili r . Daha somut olarak, di lbilgisine 

dönük grafiksel bir çal ışman ın ne şeki lde yap ı labileceğ i ,  bunun 

yararlar ın ın neler olabileceğ ine il işkin bir çal ışman ın gösterimi gibi 

bir örnek düşünülebil i r .  

  

2.3.2.3.3 Soru-Yanıt Tekniğ i 

Soru-yan ıt tekniğ i , öğrencilere birtakım sorular sorup, al ınan 

yan ıt lar ın eleşt i ri lmesidir (Ş işman 2006, 13). Soru-yan ıt tekniği , 

yabancı di l  öğretiminde duyduğunu ve okuduğunu anlama 

becerilerini  gel işti rmede, karşı l ıkl ı konuşma ve i letişime dönük 

al ıştırmalar ın yap ı lmasında sık kul lan ı lan bir tekniktir (Demirel 

1993, 58). 

 

Etkin öğrenme model i  açısından da bu teknik, özell ikle 

öğrencilerin merak duygular ın ı artıracağı için önemli  görülebil i r . 
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Ayr ıca öğretmen sın ıfta yürütülen etkinl iklerde görev alan 

öğrencilerin karşılaştıklar ı sorunlar ı çözmelerinde yönlendirici 

sorular sorarak onlara yard ımcı olabi l i r.  

 

2.3.2.3.4 Drama Tekniğ i 

Drama tekniğ i  i le öğrenciler hangi durumlarda nası l  

davranmalar ı gerektiğ ini  yaşayarak öğrenirler. Sorun çözme ve 

i letişim kurma yeteneğ ini  gel işti ri r . Drama tekniğ inin yararlar ı şöyle 

sıralanabi li r : 

 

1) Etki l i  ve dikkatl i  dinleme yeteneğ ini  gelişt i ri r . 

2) Kiş inin kendine olan güvenini  artır ır. 

3) Anlama yeteneğ ini  ve yaratıcı l ığı artır ır. 

4) Akıcı konuşmayı gel işt i ri r . 

5) Di le hakimiyeti  ve iyi  i fade yeteneğini  gelişti ri r . 

6) Bi lgi lerin etkin kullan ımın ı sağ layarak onlar ı pekişti ri r  

(Demirel  2004, 41-42). 

 

Karşı l ıkl ı konuşma oyunlar ı olarak da adland ır ı lan rol 

oyunlar ı, dil  öğretiminde konuşmayı yansıtmak ve bu sırada çeş i t l i  

sosyal  rolleri  konulaştırmak amac ıyla kul lan ı l ır (Yıld ız 2003, 66). 

 

2.3.2.3.5 Benzetim Tekniğ i 

Benzetim, sın ıf içinde öğrenci lerin bir olayı gerçekmiş gibi  ele 

al ıp üzerinde eğ i tici  çal ışmalar yapmalar ına olanak sağ layan bir 

teknikti r. Öğrenmeyi gerçekleşt i rmek üzere gerçeğe uygun olarak 

gelişt i ri len bir model üzerinde yap ı lan öğretim yaklaşımıd ır. Bu 

teknik bir düşünce değ i l ,  bi r hareket, bir olayd ır. Öğrenciler bu 

olaya katı l ırlar ve ona şekil  veri rler.  (Küçükahmet 2001, 102) 
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Sın ıf ortamına erek di l in kullan ı ldığı toplumsal çevreyi  

geti rme benzetim tekniğ i  i le gerçekleşt i r i lebil ir . Örneğin erek dile 

i l işkin bir konu kurgusal olarak veril ir  ve böyle bir durumda 

öğrenciler ne yap ılacağın ı tartışır ya da olayı yaşıyorlarmış gibi 

hareket ederler. Böylelikle erek dilde i letişim kurulmuş olur 

(Demirel , 1993, 64-65). 

 

 Günümüz yabancı di l öğretiminde temel hedefin öğrencilerin 

kural  ezberlemek yerine o di lde i letiş im kurabi lmeleri  olduğu 

düşünüldüğünde bu işlevi  yerine geti rmede benzetim tekniğ inin 

etki l i  olacağı açıktır.  

 

2.3.2.3.6 Grup Tart ışmas ı Tekniğ i 

Özde, öğrencilerin bir konu ya da sorun üzerinde birl ikte 

konuşarak olası çözüm yol lar ın ı aramalar ına dayan ır. Tekniğin 

temel i  tüm grubun etkinl iğe katı lmasıd ır. Bu yöntemde iki  önemli 

konudan bir incisi  açık bir amacın ın olması, ikincisi  de ön hazır l ık 

gerekti rmesidir. Bu iki  konunun gerçekleşmediğ i  durumlarda 

öğrencilerin bu teknikten yararlanmalar ı söz konusu olamaz 

(Küçükahmet 2001, 93).  

 

Etkin öğrenmede küme çal ışmalar ın ın bu teknikle 

yürütülmesi, öğrenci lerin sorumluluk alma, paylaşma gibi 

özel l iklerinin de gelişmesine katkı sağ lar.  

 

Özetle, bir ders saatinde birden çok strateji  i le buna uygun 

yöntem ve teknikler kullan ılabil i r . Önemli  olan, derse il işkin hedefin 

iyi  saptanmış olmasıd ır. Bir başka önemli  konu da seçi len bu 

strateji , yöntem ve tekniklerin öğrenci lerin derse katı l ımlar ın ı 

sağ layacak şekilde olmasıd ır. Bir başka deyiş le öğrencinin etkin 
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olması koşuluyla bu kısımda değ inilen strateji , yöntem ve teknikler 

seçi lebil ir .  

 

2.3.4 Eğ itim Durumları  (Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri) 

2.3.4.1 Dersin Etkinlik Alanları  

Dil  öğretimi beceri kazand ırma sürecidir. Bu süreçte 

öğrencilere dinleme ve okuma yoluyla anlama, konuşma ve yazma 

yoluyla da anlatma beceri leri  kazand ır ı lması  hedeflenir. Bu 

beceriler, öğrenci lerin sıralarda sessizce öğretmeni dinlemeleriyle 

gelişt i ri lemez. Beceri , ancak uygulaman ın içinde, yaşayarak 

edini lebil i r  (Sever 2006, 28). 

 

İkinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin öncelikl i hedefi de, 

öğrencilere bu dilde anlama ve anlatma becerisi  kazand ırmaktır. 

Di lbilgisi  i le sözcük dağarcığına i l işkin çal ışmalar ın amacı, dört di l 

becerilerine olumlu katkı sağ lamasıd ır. 

  

Artık di l  öğretiminde dört dil  becerisini  ayr ı ayr ı ele almak 

olası görülmemektedir (Demirel  2004, 70). Bu düşünceden 

ayr ı lmamak koşuluyla aşağıda ikinci  yabancı di l  olarak Almanca 

dersindeki  etkinl ik alanlar ına yer veri lmişt i r . 

 

2.3.4.1.1 Dinleme 

Dinleme, i letişimin ve öğrenmenin en temel yoludur. 

Konuşucunun söze dönüştürdüğü bi lgi , haber, tutum, duygu ve 

düşüncelerin dinleyici  tarafından alg ı lan ıp anlamland ır ı lması,  

kavranması ve yorumlanması onun birtakım bi lgi , beceri  ve 

al ışkanl ıklar kazanmış olmasın ı gerekti r i r  (Sever 1997, 11).  
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Öğrencinin kazanması gereken bi lgi , beceri  ve al ışkanl ıklar ın 

sıralar ında oturarak değ i l  de; öğrenme sürecine etkin katı lmalar ıyla 

olanakl ı olduğu açıktır. Bu yolla öğrenciler kendilerinin ve 

arkadaş lar ın ın deneyimlerinden yararlanabi li r , öğretmenlerinden 

yeri  geldiğinde yönlendirmelerle kendi önbilgi lerini  de devreye 

koyarak dinlemeye dönük edimsel bir öğrenme zemini  

oluşturabi l i rler.  

 

2.3.4.1.2 Okuma  

Okuma, bi l işsel  davran ış larla edimsel (psiko-motor)  

becerilerin ortak çal ışmasıyla, yazı l ı sembol lerden anlam çıkarma 

etkinliğidi r.  (Demirel  2004, 77) 

 

Okuma, sözcüklerin duyu organlar ı yoluyla alg ı lan ıp 

anlamland ır ı lması ve yorumlanmas ına dayanan zihinsel  bir 

etkinlikti r. Okuma etkinl iği ,  yazıdaki  duygu ve düşüncelerin 

kavranması, çözümlenmesi ve değerlendiri lmesi  gibi  f izyolojik, 

zihinsel  ve ruhsal yönleri  bulunan karmaşık bir süreçti r. Görme, 

an ımsama, seslendirme ve değerlendirme gibi  giriş ik eylemleri 

kapsar.  Anlamı  doğru ve çabuk kavrayarak alg ı lamak, okuma 

etkinliğinin temel hedefidir (Sever 1997, 12, 13). 

 

Di l öğretiminin beceri  alanlar ı içinde değerlendirdiğimiz 

dinleme ve okuma “anlama” gücünü gel işti rmeye yönel ik 

etkinliklerdir. Ancak, bir dil  bi lmek, o di l le söyleneni, yazı lan ı 

anlayabilmek kadar, duygu, düşünce ve tasar ımlar ın ı o di l le 

anlatabi lmek de demekti r. “Anlatma” beceri leri  ise, konuşma ve 

yazma olmak üzere iki  etkinlik alan ın ı içeri r (Sever 1997, 20). 

 

  Konuşma i le yazma anlatma, dinleme i le okuma da bir anlama 

becerisidir. Anlatma verici  (yaratıcı), anlama ise al ıcı (kavrayıcı)  
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olmayı  gerekti r i r . Anlama sürecinde gelen iletinin kavranması,  

düşüncelerin ayr ıştır ı lması, karşı laştır ı lması ve yeniden 

biçimlendiri lmesi  gerekir. Anlatma sürecinde ise, birey verici 

durumdad ır (Sever 1997, 23). 

 

2.3.4.1.3 Konuşma 

Konuşma; düşüncelerin, duygular ın ve bilgilerin seslerden 

oluşan di l  aracı l ığıyla aktar ılmasıd ır . İnsanlar arası en önemli 

i letişim ve etki leş im aracı konuşmad ır  (Demirel  2004, 90). 

Konuşma, duygu ve düşüncelerin paylaşı lmasın ın etki l i  bi r aracıd ır 

(Sever 2006, 26). 

 

İkinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin temel 

hedeflerinden birinin de öğrenci lerin bu dilde konuşma yoluyla 

duygu ve düşüncelerini  i fade etmelerinin sağ lanması olmal ıd ır. Bu 

amaçla öğrenci lerin katıl ımlar ın ın sağ lanacağı etkinliklere gereken 

önem veri lmel idir. 

 

2.3.4.1.4 Yazma 

Yazma, “duyduklar ımızı,  düşündüklerimizi , tasarlad ıklar ımızı,  

görüp yaşad ıklar ımızı yazı i le anlatmad ır.” (Sever 1997, 21) 

 

Duygu, düşünce ve olaylar ı yazı i le anlatmaya yazma diyoruz. 

Yazma, konuşma gibi  bir anlatım yoludur. Ancak ondan ayr ı 

beceriler de gerekti ri r . Öğrenci lerin bir konuda istenileni  uygun bir 

biçimde yazmas ı, onlar ın konuşma ve düşünme yeti lerine bağl ıd ır.  

Bu yönden yazma çal ışmalar ın ı konuşmalara bağ lama, yazı l ı  

anlatma etkinl iklerinin çıkış noktası olacaktır. Çünkü öğrencilerin 

okul  içi  ve okul  d ışı hayatlar ında ilk başvurduklar ı anlaşma aracı  

konuşmad ır.  (Demirel  2004, 102) 
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Birbirleriyle bağ lantıl ı olan konuşma ve yazma beceri lerinin 

birl ikte gelişt ir i lmesine dönük öğretim tasar ımlar ı hazır lanabil ir . Bir 

başka deyiş le bir taraftan öğrenci lerin konuşma beceri leri 

gelişt i ri lmeye çal ışı l ırken, diğer yandan da bu beceri lerin yazmaya 

da yansıtı lması sağ lanabi li r . Bu durumda etkinl ikler bu hedefi 

gözeti r ni telikte hazır lan ırsa daha etkil i sonuçlar al ınabili r .  

 

2.3.4.1.5 Dilbilgisi Çalışmas ı  

Dilbilgisi , dil in işleyişi ,  düzeyi  ve kul lan ım kural lar ın ı 

inceleyen bir dilbil im dal ıd ır.  Di lbilgisi çal ışması, etkinl ik 

alanlar ıyla birl ikte bir bağlam içinde iş lenmel idir (Demirel  2004, 

112). 

 

Di lbilgisi , “anlamayı  ve anlatmayı  kolaylaştırmaya yönel ik bir 

yard ımcı çal ışma alan ıd ır. […] Di lbi lgisi  çal ışmalar ında temel 

anlayış bilgiyi  öğretmek, kural ı bel letmek ya da ezberletmek değ i l ; 

gösterme ve uygulamalarla öğrencilere kural ı sezdirmek, onlar ın 

kurala ulaşmalar ı için uygun eğ i tim ortamın ı sağ lamak olmal ıd ır.” 

(Sever 2006, 27) 

 

Di lbilgisi  öğretiminin temel hedefi , öğrencilerin anlama ve 

anlatma beceri lerini gelişti rmek olduğu için, ikinci  yabancı dil 

olarak Almanca derslerinin bazı saatlerinin “Dilbi lgisi ” baş l ığı 

al tında öğretimini  bütünlük ilkesine ters bir biçimde yürütülmesi 

doğru değ i ldi r. Di lbilgisi çal ışmalar ın ın anlama ve anlatma 

etkinlikleriyle birl ikte yürütülmesi gerekir. Bununla bir l ikte kural 

ezberlemek yerine öğrenci lerde Almancaya i l işkin sezgisel   bir 

di lbilgisi  oluşturulması hedeflenmel idir. 
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2.3.4.1.6 Sözcük Dağarc ığı Çalışmas ı 

İkinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin İngi lizceyi bilen 

öğrencilerle yürütülüyor olması,  bazı  avantajlar ı da kendi liğinden 

geti rmektedir. Bunlar şunlard ır: 

 

1) Almancayla İngi lizcenin akraba dil ler olmalar ı nedeniyle 

yaklaşık 600 ortak sözcüğün her iki  dilde de günümüzde 

kul lan ıl ıyor olması.  

 

2) Anglo-Amerikan etkisinin Almancaya popüler kül tür 

aracı l ığıyla sürekli  biçimde sözcük aktarması (Neuner/Hufeisen 

2001, 169). 

 

Öğrencilerin bu durumdan haberdar olabi lmeleri  için onlar ın 

derslerdeki  etkinlikleri  bunu bulmalar ına dönük olarak 

tasarlanabi li r . Ya da başlang ıçta bu sözcüklerin yer ald ığı doğal 

metinlere ağırl ık verilebil i r . 

 

2.3.4.2 Derste Uygulanabilecek Bazı Etkinlikler 

Etkin öğrenmede öğrencinin öğrenirken ne yaptığı önemlidir. 

Öğretim etkinl ikleri  bir anlamda öğretim yöntemlerinin ve 

tekniklerinin içeriğini  oluşturmaktad ır . Etkin öğrenmenin ni tel iği , 

içeriğ in ni tel iğine bağl ıd ır (Açıkgöz 2003, 85). 

 

Aşağıda etkinl iklerin hangi özell iklere sahip olmalar ı 

gerektiğine il işkin düşüncelere yer verilmişt i r : 

 

1) Etkinlikler, öğrencilerin düşüncelerini  zorlayan konularla 

karşı laşacaklar ı ve öğrenme güçlerini  ortaya koyma fırsatı  

bulacaklar ı biçimde düzenlenmel idir (Özden 2003, 237). 
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2) Etkinlikler, öğrencilerin çözebi ldikleri  sorunlardan 

baş layarak ve gi ttikçe daha zor sorunlar ı çözmeleri  desteklenerek 

planlanmal ı ve yürütülmel idir (Kı l ıç 2001, 14). 

 

3) Öğrenci leri , öğretimin i letişimsel amaçlar ına ulaştırd ığı, 

onlar ı i letişime soktuğu, bi lgi  paylaşımı, anlam al ışverişi  ve 

etki leşim gibi  i letişimsel iş lemlerin kul lan ılmasın ı gerekti rdiğ i  

sürece bu yaklaşımda her türlü al ıştırma kul lan ı labil i r  (Demircan 

1990, 260). 

 

4) Öğrenciler arasındaki  sözel etkileş im serbest  

b ırakı lmal ıd ır. Çünkü tartışma ve işbirl iğ i  i le i lgi l i  grup etkinlikleri 

okulda geçen günlerin anlaml ı bi r bölümünü oluşturmaktad ır  

(Piaget 1999, 24). 

 

5) Uygulanacak etkinl ikler, öğrenmeyi etkin hale geti rmeye 

yard ımcı olmal ıd ır. Bunlar rol yapma, oyun, benzetim, 

görselleşt i rme ve sorun çözmeyi içermel idir. Etkinliklerin hedefe 

uygun olarak yürütülebilmesi için: 

(1) Hedeflerin açıklanması: Öğrenci ler ne yap ı lacağın ı ve 

niçin yap ılacağın bilmek isterler. 

(2) Oynanan oyunlar ın kabul etti ri lmesi : Etkinliğ in diğer 

etkinliklerle i l işkisi  anlatılmal ı.  

(3)  Yönergelerin anlaşı l ır olması.  

(4) Gerek görüldüğünde yapmadan önce öğrenci lerin 

görmelerinin sağ lanması,  

(5) Sürenin önceden bi ldiri lmesi ,  

(6) Etkinliğin h ızın ın kesi lmemesi, enerjisinin düşürülmemesi, 

(7) Öğrencilerin her zaman etkinliği  tartışabi lmeleri 

gerekmektedir (Şahinel  2002, 40-41). 
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6) Öğrenme sürecinin öğrenciler için gerçekten zevkl i  geçtiği  

anlar, sın ıftaki  zindeliğ in veya canl ılığın olduğu anlard ır (Saban 

2004b, 100). bu nedenle etkinlikler bu zindel iği  sağlayacak şekilde 

tasarlanmal ıd ır. 

 

7) Oyunlar, çocuklar ın sahip olduklar ı meraklar ın çok açık ve 

net olarak sergi lendiği  en önemli  etkinl iklerdir (Saban 2004b, 97). 

Çocuklar, yetişkinlerin oyun diye adland ırd ığı işlerde çok iyi 

çal ışır lar. Onlar, baş lang ıçta iki  olgu arasında ayr ım yapmazlar; 

bunlar ın bazılar ı değerl i , bazı lar ı da basi t deği ldi r. Daha sonra, bir 

ayr ım yaparlar: İş olan sevimsizdir (Piaget 1999, 28). 

 

Oyun sözcüğü yabancı di l  öğretiminde birçok sın ıf içi 

etkinlikleri  içerir. Genel olarak bu etkinlikler kimi di l yap ı lar ını 

okuma, sesletim ve sözcük bi lgisini  daha iyi  pekişti rmek için sın ıf 

içinde yap ıl ır. Öğretmen, sın ıf içinde eğ i tsel  oyunlardan başar ıl ı bi r 

şeki lde yararlanabilmek için dikkatl i ve ti tiz bir hazırl ık yapmal ıd ır. 

Bu oyunlarda hedef, dil in kurallar ından çok kul lan ımın ın önemli  

olduğunu vurgulamak ve rahat bir sın ıf atmosferinde öğreti len dil in 

kul lan ımına olanak sağ lamaktır (Demirel  1993, 72-73). 

 

 Aşağıda daha önce değ ini len etkinl ik alanlar ına il işkin bazı 

örneklere yer verilmişt i r : 

 

2.3.4.2.1 Dinleme ve Konuşma Becerilerine İlişkin Etkinlikler 

Etkinlik 1:  

Bir öğrenci  tahtaya kald ır ıl ır. Öğrenciye “evet-hayır” sorular ı 

sorulur. Örneğ in “Bist du aus Ankara?”, “Magst du Sport?” gibi . 

Amaç, öğrenci lerin “evet-hayır” sözcüklerini  kullanmadan sorular ı 

yan ıt lamalar ıd ır. Bu sözcüğü kul lanan öğrenci  oyun d ışı kal ır. 

Sırasıyla diğer öğrenciler de tahtaya kald ır ıl ır ( İzgören 2003, 52). 
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Sorular ı da öğrencilerin sorması koşuluyla i letiş im kurma 

açısından iyi  sonuçlar al ınabili r .  

 

 Etkinlik 2:  

Ders öncesi  öğrencilerin düzeyine göre üzerinde durulan 

konuyla i lgi l i  30-40 soru hazırlan ır. Sın ıfta öğrenci lerden birine 

sorular sorulmaya baş lan ır. Öğrencinin yapması  gereken şey, i lk 

soruyu yan ıt lamamak, daha sonra her soruda bir önceki  sorunun 

yan ıtın ı vermekti r.  ( İzgören 2003, 32) 

 

Örneğ in:  A: Wie spät ist es?  B: -- 

  B: Wie al t bist du?  B: Es ist neun. 

 

  Bu sorular ın öğrenciler tarafından hazır lanması belki  de 

daha etki l i  olur. Diğer taraftan, öğrenci lerin bir önceki  sorunun 

yan ıtın ı akı l lar ında tutma çabalar ı da belleğe alma ve dikkat 

açısından önemli  sonuçlar elde etmeye yarayabi li r . 

  

Etkinlik 3:  

Sın ıf ya da grup iki  kısma ayr ı l ır. Her öğrenciye birer kart 

veril i r . Bu kartlar ın üzerinde resimler vard ır. Öğrenciler ellerindeki 

resimlere göre sorular sorarak ayn ı kartı tutan eş ini  bulmaya çal ışır 

(Demirel  1993, 74). 

 

 Bu çal ışman ın da eğ lenceli  ve iletiş im becerisini gelişti rme 

açısından veriml i  olacağı söylenebil ir . 

 

 Etkinlik 4:  

Genel likle bazı öğrenciler sıkıld ıklar ında pencereden d ışar ı 

bakarlar. Bunu olumluya çevirmek mümkündür.  Dışar ıda 

görülenlere i l işkin dilsel  çal ışma yap ı labi l i r  (Saban 2002a, 137). 
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 Bu yol la kısıt l ı da olsa sın ıfın d ışına çıkı larak farkl ı bi r 

öğrenme ortamı sağ lanmış olur. 

 

 Etkinlik 5:  

 Sın ıftaki  öğrenci ler gruplara ayr ıl ır. Örneğ in dörder kiş i l ik al tı 

grup olsun. Bir karşı l ıkl ı konuşma konusu bel i rlenir. Bu konuyla 

i lgil i  olarak gruplar ön hazır l ık yapar. Her gruptan kurayla 

beli r lenen birer öğrenci  diğer gruptaki bir arkadaşıyla 2’şer dakika 

karşı l ıkl ı konuşur. Bu konuşman ın ard ından sın ıfın genelinin 

vereceğ i  oylarla puanlar al ın ır. En çok puan ı alan grup birinci  olur.  

 

 Daha kapsaml ı bi r çal ışma olması isteniyorsa ön hazır l ık için 

saptanan süre 1-2 haftaya çıkar ı labi l i r . Böylece öğrenci ler 

arkadaş lar ıyla ders d ışında da saptanan konuyla i lgi l i  çal ışma 

yürütebil i rler.  

 

2.3.4.2.2 Okuma ve Yazma Becerilerine İlişkin Etkinlikler 

Etkinlik 1:  

 Gazete, dergi , okul  ya da sın ıf yı l l ığı hazır lama (Sever 2006, 

97; Açıkgöz 2003, 106)  

 

 Bu tür etkinlikler, öğrenci lerin bir arada çal ışma al ışkanl ığı 

kazanmalar ı açısından önemli  olduğu kadar el lerindeki  öğrenme 

malzemesini  derinlemesine öğrenmelerine de oldukça yüksek 

oranda katkıda bulunabi li r .  

 

 Etkinlik 2:  

 Gerçeğe uygun bir şeki lde birine ya da kuruma mektup 

yazı l ır. Bu etkinl ik için önce örnek mektuplar incelenir (Sever 2006, 

78). 
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 Bu etkinl ikte e-posta yoluyla başka ülkelerdeki  öğrencilere 

mektuplar yazı labil i r . Gerçek bir durum oluştuğu için, öğrencilerin 

güdülenmesi daha fazla olabi l i r . Böylece öğrenmeleri  de daha 

veriml i  olur. 

 

 Etkinlik 3:  

 Bir öğrenci  i lk tümceyi yazarak kağıd ı  yan ındakine veri r. Her 

öğrencinin bir tümce eklemesiyle ortak bir metin oluşturulur. Küme 

çal ışmasıyla yap ı labil i r  (Sever 2006, 78). 

 

 Böyle bir çal ışmayla öğrenci lerin arkadaş lar ın ın ortaya 

koyduğu tümceleri  kontrol  etmeleri ve bunlarla uyumlu kendi 

tümcelerini  oluşturmalar ı sürecinde oldukça fazla düşünsel çaba 

harcamalar ı, onlar ın ellerindeki  konuya daha çok odaklanmalar ın ı 

sağ layacaktır. Bu da daha etki l i  bir öğrenme süreci  anlamına gel i r. 

 

 Etkinlik 4:  

 Öğrencilerden okuduklar ı öyküye, ş i i re, masala benzer metin 

oluşturmalar ı istenir. Temel hedef, örnek metinlerden yararlanarak 

yeni  metinler oluşturmaktır (Sever 2006, 68). 

 

 Bu da öğrenci lerin bir arada çal ışmalar ı koşuluyla oldukça 

veriml i  sonuçlar al ınmasın ı sağ layacak bir çal ışma olarak 

görülmektedir. Öğrenci lerin bir taraftan el lerinde örnek metnin 

bulunması, diğer yandan da arkadaş lar ıyla işbirl iği  içinde olmalar ı 

Almanca metin oluşturmada kayg ı lar ın ı azal tıcı ni tel ikte olacaktır.  

 

 Etkinlik 5:  

Öykü öğeleri  (yer, zaman, kiş i ler, olay) veri lerek küme 

çal ışmasıyla kısa öyküler yazd ır ı l ır. Birkaç al ıştırmadan sonra öykü 

öğelerini  de öğrencilerin beli r lemesi sağ lanabi li r . 
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Yazma iş i  bi tince kümeler kendi öykülerini  okurlar. Öykülerin 

konusu, di l i  ve anlatımı tartışı l ır. Her küme, öteki  kümelerce 

yazı lan öyküleri  1-10 arasında notla değerlendirerek sonucu 

öğretmene verir. İsterse öğretmen de bir değerlendirme yapar. 

Değerlendirme sonunda en güzel öyküyü yazan kümeye ödül veril ir 

(Sever 2006, 59). 

 

 Etkinlik 6:  

 Düzeye göre önceden beli rlenmiş sözcüklerin yer ald ığı bi r 

torbadan rasgele çekilen yeter sayıda (örneğin 5) sözcükle bir 

paragraf oluşturulması istenir. Öğrenci ler bu sözcükleri kullan ıp 

paragraf oluştururlar. Bunun için öğretmen önceden 200-250 

sözcük bel i rleyip küçük fişlere yazar. Ayr ıca, torbadan sözcükleri 

öğrencilerin çekmeleri  onlar ın katıl ımı  açısından daha yararl ı olur 

(Sever 2006, 58). 

 

 Bu çal ışma da ikil i ya da grupla yap ı ld ığında öğrenci lerin 

katı l ımı ve öğrenme sürecinin ni tel iği  artır ı lmış olur. 

 

2.1.4.2.3 Dilbilgisi Çalışmalarına İlişkin Etkinlikler 

Etkinlik 1:  

Kart Eş leşt i ri lmesi  çal ışması yap ı labil i r . Bu çal ışma, 

öğrenilenlerin gözden geçiri lmesi , netleşt i r i lmesi  ya da kal ıcı l ığın ın 

artır ı lması  gibi  amaçlarla uygulan ır.  Uygulamadaki iş lemler 

şöyledir: 

 

1) Her bir i  sın ıftaki  öğrenci  sayısın ın yar ısı kadar kart içeren 

iki dizi  kart hazırlan ır. Birinci dizide; öğrenilenlerle i lgil i  sorular, 

kavramlar, örnekler vb. yer al ır. İkinci  dizide ise; birinci 

dizidekilerle eşleşt i ri lebi lecek yan ıt lar, açıklamalar, tan ımlar, 

i lkeler, olaylar bulunur. Dizi lerden bir indeki  kartlar numaralan ır. 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      101 
                                               

2) Kartlar sın ıfa dağıtı l ır. 

 

3) Öğrencilere, kendi lerine gelen kartlarla i lgil i  hazır l ık 

yapmalar ı için bell i  bi r süre veril i r . 

 

4) Öğrenciler, sın ıfın içinde dolaşarak ve karşı laştıklar ıyla 

konuşarak el lerindeki  kartın eş ini  ararlar. 

 

5) Kartlar ın ı eş leşti renler bunun gerekçelerini  hazırlarlar. 

 

6) Kart numaralar ı rasgele söylenir ve numarası söylenenler 

kendi kartlar ın ın içeriğini  ve hazırlad ıklar ı gerekçeleri  sın ıfa 

sunarlar (Açıkgöz 2003, 168). 

 

  Bu etkinlikle, İngilizce-Almanca karşı laştırmal ı çal ışmalar 

çok veriml i  bir şekilde yap ı labil ir . Kartlar ı öğrenciler de 

hazır layabili rler ya da sın ıf genel inde değ i l  de küme içi  çal ışmalar 

şekl inde de uygulanabi li r . 

 

Etkinlik 2:  

 İş lenen konu, öğrencilerce grafik, resim, şema gibi herhangi 

bir görsel  imge i le gösteril i r .  (Açıkgöz 2003, 88; Saban 2002a, 

119) 

 

Böyle bir çal ışma, öğrenci lerin el lerindeki  konuyu farkl ı 

zihinsel  süreçler geçirerek daha derin öğrenmelerine yard ımcı  

olabi l i r .  

 

Etkinlik 3:  

Farkl ı konularda zihin hari talar ı oluşturulur. Zihin hari talar ı, 

farkl ı kavram ve düşünceler arasındaki  i l işkileri  oluşturmak ve 

yansıtmak için kullan ı labil i r . Zihin hari talar ı, kavramlar arasındaki 
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i l işki leri , etki leşimleri  ve bağ lantılar ı bi r kuş bakışı yaklaşımı i le 

görmemizi  sağ lar (Saban 2002a, 117). 

 

Bu yol la sözdizimsel çal ışmalardan başka birçok konuda 

çal ışmalar yürütülebil i r . Bu çal ışman ın Almanca i le İngilizcedeki 

yap ı lar ın karşı laştır ılmasında da öneml i  bir işlevi  olabil ir . 

 

Etkinlik 4:  

Sın ıf land ırma yap ı labil i r . Bu çal ışma, basi t olarak öğrencilerin 

bell i nesneleri , düşünceleri  veya olaylar ı bell i kategori lere 

yerleşt irmelerini  sağ lar (Saban 2004a, 108). Örneğ in bir metindeki  

bell i  sözcük türlerini  sın ıf land ırmak bu çal ışmaya örnek olarak 

verilebil i r . 

 

Böyle bir çal ışmayla öğrenci ler, kurallar ı ezberlemek yerine 

etki l i  ve kal ıcı bi r şekilde öğrenme olanağın ı elde etmiş olurlar. 

 

 Etkinlik 5:  

Dönüştürme al ıştırmalar ı yap ı labil i r . Verilen bir yap ın ın başka 

bir yap ıya dönüştürülerek yazı lmasıyla yap ı lan al ıştırmalard ır.  

Sözgel imi veri len bir metinde geçen tüm bir inci  tekil  kişi  ad ı l lar ı 

yerine üçüncü teki l  kiş i  ad ıl ı kullanarak ve gerekl i  değ işikl ikler 

yap ı larak metnin tekrar yazı lması istenebil i r  (Demirel  2004, 103). 

 

Öğrenciler bu tür çal ışmalarla erek dilsel  yap ıyı parça-bütün 

i l işkisini  daha iyi  kavrayarak öğrenebilir ler.  

 

Etkinlik 6:  

Öğrenci  kümelerine bir metnin Almanca ve İngilizce örnekleri 

dağıtı l ır. Öğrencilerden bu metinlerdeki  tümcelerin sözdizimsel 

açıdan ne tür farkl ıl ıklar ve benzerlikler taşıd ığın ı bulmalar ı istenir. 
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Bu yol la iki  dil in benzer ve farkl ı yönlerini daha net bir şeki lde 

görmeleri  sağlan ır.  

 

2.3.4.2.4 Sözcük Dağarc ığı Çalışmas ıyla İlgili Etkinlikler 

 Etkinlik 1:  

 Bir metnin bazı sözcüklerinin i lk harfi  d ışındaki  harfleri 

metinden çıkar ı l ır. İlk harfi  d ışındaki harfleri  metinden çıkar ı lan 

sözcükler metnin al tında kar ışık dizil işle ya da abece sırasıyla 

veril i r . İş lemi biraz güçleşt i rmek için sözcüklerin arasına metinde 

kul lan ılmayan sözcükler de yerleşti ri lebi l i r . Öğrencilerden, metinde 

boş b ırakı lan yerlere, metnin al tında verilen sözcüklerden uygun 

olan ın ı yerleşti rmeleri  istenir. Bu çal ışma, bulunması isteni len 

sözcüğün i lk harfi  verilmeden de yap ı labil i r  (Sever 2006, 89). 

 

 Öğrencilerin küme çal ışmalar ıyla böyle bir etkinl iğe 

katı lmalar ı, onlar ın sözcük dağarcıklar ın ı olumlu yönde 

gelişt i recekti r. Bu yol la akranlar ıyla görüş al ış verişinde bulunarak, 

paylaşarak daha kal ıcı bi r öğrenme ortamı yakalayacaklard ır. 

  
Etkinlik 2:  

 Bir metnin sözcüklerinden yararlanarak bulmaca hazır lan ır. 

Bulmacada özel l ikle bu sözcüklerin eş ya da karşıt anlamlar ın ı 

tan ıtan, tan ımlayan, sezdiren sözcükler de kullan ılabi l i r  (Sever 

2006, 71). 

 

 Böyle bir çal ışmada öğrenci ler karşıt anlamlara ya da 

eşanlamlara ulaşabilmek için hazırdaki  sözcüklere iyice 

odaklanacaklard ır. Bu da onlar ın dikkatini artıracağından 

öğrenmeleri  daha kal ıcı olabil ir . 
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 Etkinlik 3:  

İçinde boş luklar bulunan kal ıp tümceler veri l i r . Sonra ard ı 

ard ına çeş i t l i  harfler verilerek bu boşluklar ın o harflerle baş layan 

sözcüklerle doldurulması istenir ( İzgören 2003, 40). 

 

Örneğ in  

 “Al i  _____ München.” / f harfi  için “fährt (nach)”; i  harfi  için 

“ ist (in)” gibi .  

  

Böyle bir çal ışman ın kümeler için oldukça eğ lencel i ve veriml i  

geçeceğ i  düşünülebil ir .  

  
Etkinlik 4:  

 Basi t olarak sözel  yol larla öğreti len bazı konular müziksel  bir 

formata dönüştürülerek öğreti lebil i r . Örneğ in sözcüklerin bell i  bi r 

r i timle söylenmesi ya da farkl ı sözcük türlerinin farkl ı tonlarda 

söylenmesi gibi  (Saban 2004a, 120). Bu etkinl ik dersin i lk 

aşamasında sözcüklerin doğru olarak sesleti lmeleri  amacıyla 

uygulanabi li r . 

 

 Etkinlik 5:  

 Sın ıf düzeyine uygun yaklaşık 20 sözcük, tahtaya kimi harfleri 

eksik b ırakı larak yazı l ır. (B_ch, Buch gibi) Öğrenciler, boşluklar ı 

tamamlayarak sözcükleri  bulmaya çal ışır lar. İlk tamamlayan küme 

ya da öğrenci  oyunu kazanmış olur ( İzgören 2003, 39). 

 

 Dersin baş lar ında sözcüklerin yazı l ışlar ın ı pekişti rmek için 

faydal ı bi r çal ışma olabil ir . Yar ışma havasında geçeceğ i  için, 

öğrencilerin i lgi l isini  çekecekti r. 
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 Etkinlik 6:  

 Sın ıftaki  öğrenci  sayısın ın yar ısı  kadar (ör. 24/2) sayıda 

önad, diğer yar ısı kadar bunlar ın karşıtı sözcük birer kağıda yazı l ır 

ve öğrenci lere dağıtıl ır. Bu eş anlaml ı  ya da başka sözcük türlerini 

de içerebi l i r . Kald ır ı lan öğrenci kağıd ı açar ve sözcüğü söyler, 

diğer öğrencilerden bu sözcüğün eşi  olması gerekene sahip olan 

kiş i  bunu söyler. Sırayla bu böyle devam eder. En sona kalan iki 

öğrenci  oyunu kaybeder ( İzgören 2003, 38). 

 

 Bu çal ışmada sözcüklerin öğrencilerce hazır lanması ve 

oyunun küme içinde daha küçük gruplarla oynanması düşünülebi l i r . 

 

 Etkinlik 7:  

Öğrencilere zihinlerinde birer yazı tahtası oluşturmalar ı  

istenir. Daha sonra, öğrenciler zihinlerinde oluşturduklar ı bu yazı 

tahtasına an ımsamak istedikleri  her şeyi kaydedebili r ler. Bu 

etkinlikten sonra öğrenciler edindikleri deneyimi resme dökebi l i rler, 

ya da başkalar ı i le paylaşabili rler (Saban 2002a, 117). 

 

 Özel likle zihinsel  açıdan böyle bir çal ışma, öğrenci lerin kendi 

içsel  öğrenme süreçlerini  kontrol  etmeleri  açısından yararl ı olabil ir .  

 

 Etkinlik 8:  

Bir metnin içindeki  10-15 sözcük değ işt i ri l i r . Hatal ı 

sözcüklerin bulunduğu metin gruplara dağıtı l ır. Bel ir l i  bi r sürede 

öğrenciler, hatalar ı bulurlar.  ( İzgören 2003, 65) En fazla hatayı 

bulan ve düzelten küme bir inci  olur. 

 

Öğrencilerin dikkatlerinin konu üzerine odaklanması  

açısından oldukça veriml i  bir çal ışma olarak görülebi l i r . 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      106 
                                               

Etkinl iklere i l işkin olarak vurgulanması gereken şey, 

çal ışmalar ın Almancan ın ikinci  yabancı di l  olma özel l iğiyle bir 

bütünlük içerecek şekilde yürütülmesidir. Bir başka deyiş le sürekli 

olarak öğrenci lerin İngilizceden yararlanmalar ına olanak sağlayan 

etkinliklere yer veri lmel idir. Bununla bir l ikte, etkinlikler planlan ırken 

öğrencilerin kural  öğrenmek yerine i letiş imde bulunmalar ına yönel ik 

öncel iğin de gözeti lmesi  önemli  bir başka unsurdur.  

 

Etkinl iklere i l işkin olarak aktar ı lan bi lgilerin ard ından bir 

sonraki  baş l ık al tında da ikinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinde 

ölçme ve değerlendirme koşul lar ın ın nası l  olması gerektiğ i  ele 

al ınmıştır.  

 

2.3.5 Dersteki Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliğ i  

Yabancı di l  dersinde öğretim nası l  yürütülüyorsa, sınavlar da 

o şeki lde yap ılmal ıd ır. Kısacası sınavlar, öğrenci lerin o derste 

karşı laştıklar ı al ıştırma şeki l lerine benzer olmal ıd ır. Sınavlar, ayn ı  

zamanda öğrenme hedeflerine ne denl i eriş i ldiğini de göstermesi  

açısından önemlidir. Bu açıdan elde edi lecek sonuçlarla gerekli 

düzel tmeler yap ı l ıp öğretim süreci  daha veriml i  bir ni tel iğe 

kavuşturulabil i r  (Neuner/Kursisa (Teil  4) 2001, 5). 

 

 Yap ısalcı dilbil im ve davran ışçı l ıktan kaynakl ı geleneksel 

yabancı di l  öğretiminde sınavlar erek di lsel  dizgeyi  oluşturan 

parçalar ı ölçtüğü oranda başar ı l ıd ır. Bir başka deyiş le dilsel  dizgeyi 

oluşturan dilbilgisi , sesletim, sözcük vb. parçalar bütünden ayr ı 

şeki lde test edi lebil i r . Bununla da öğrencilerin o dil i  ne denli 

öğrendiklerinin ortaya konduğu düşünülür (Alberts/Bolton 2005, 34-

35). 
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Bu anlayışa göre sınavlarda, yan ıt lar ı nesnel olarak 

ölçülebilen sorular yer almal ıd ır. Dört dilsel becerinin durumu 

günümüzden farkl ı olarak bel l i  tümcelerde ya da küçük metinlerde 

geçen sözcük ve di lbilgisel  kurallar ın anlaşı lmasına katkı sağ layıcı 

özel l iktedir. Metinlerin hedefi i letiş imsel beceri kazand ırmak değ i l , 

sözü edi len kurallar ı yansıtmaktır. Bu nedenle de doğal metinler 

yerine yapay olarak hazır lanmış lard ır (Alberts/Bolton 2005, 38-39). 

 

İ letişimsel yaklaşımda ise temel hedef öğrencilerin i letiş im 

becerilerinin gel işti ri lmesi  olduğundan sınavlar da bu yönde 

olmal ıd ır (Alberts/Bolton 2005, 48). Bu durumda geleneksel 

yaklaşımda di lbilgisi ve sözcük dağarcığına dört di lsel  beceri 

yard ımcı unsur olarak görülürken, tam tersine iletişimsel 

yaklaşımda ise dört dilsel  becerinin yard ımcı unsuru olarak 

di lbilgisi  ve sözcük dağarcığı ortaya çıkmaktad ır.  

 

Çağdaş yabancı dil  dersinde sınavlar, öğrencilerin yaln ız 

bi l işsel  alanla i lgil i  öğrenmelerini  deği l ;  ayn ı zamanda, edimsel ve 

duyuşsal  öğrenmelerini  de kapsamal ıd ır (Neuner/Kursisa (Tei l  4) 

2001, 5). 

 

Öğrencilerin ikinci  yabancı dil olarak Almancayı  

öğrenmelerinde önemli  ölçütlerden biri  de Avrupa Ortak Referans 

Çerçevesidir.  Ülkemizdeki  ortaöğretim kurumlar ındaki  öğrenci lerin 

12. sın ıfın sonuna geldiklerinde ulaşmalar ı gereken düzey A1’dir15.  

A1 düzeyi  temel di l  kullan ımı Ek-5’te yer almaktad ır.  

 

 Etkin öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı dil  olarak 

Almanca dersinde öğrenci lerin kendi kendi lerini 

değerlendirebilmelerine il işkin koşul lar oluşturulmal ıd ır. 

                                                
15 Bkz. Ortaöğret im Kurumları 10, 11 ve 12. S ın ıf  İkinci Yabanc ı Dil 
Almanca Dersi Öğret im Programı,  (2006, 4.).  
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Öğrencilerin bu becerileri  gel iştikçe kendi öğrenmelerini 

yönetebi lmeleri daha kolaylaşacaktır (Neuner/Kursisa (Teil  4) 2001, 

21). 

 

 İkinci  yabancı di l olarak Almanca dersindeki  ölçme araçlar ı 

olarak şu yöntemler kul lan ılabil i r : 

 

1) Anekdot kaynaklar ı: Her öğrenci  için başar ılar ın, arkadaş 

ve materyal  etki leşimlerinin kaydedi lmesi. 

2) Çal ışma örnekleri : Her öğrenci  için çal ışma örneklerinin 

yer ald ığı bi r dosya oluşturulmasıd ır. Ası l lar öğrencide kal ıp, 

örnekler öğretmende olabil ir . 

3) Ses kayıt lar ı, 

4) Video kayıt lar ı, 

5) Fotoğraflar, 

6) Öğrenci  dergileri , gazeteleri , 

7) Öğrenci  başar ı cetvelleri  vb (Bümen 2002, 94). 

  

Yine yap ı land ırmacı öğrenme yaklaşımına ve etkin öğrenme 

model ine uygun olarak sınavlar da performansa dayal ı bi r şekilde 

yap ı lmal ıd ır. Performansa dayal ı sınav, öğrencilerin bil imsel 

becerilerinin ölçülmesine dayan ır. Bu sınavda öğretmen önceden 

bazı ölçütler beli rlemişt i r . Bel i rlenen ölçütlere göre, kontrol  l istesi , 

öykü ya da derecelendirme ölçeğ i  oluşturur. Bu ölçek veya listelere 

göre, örneğ in deney yapan bir öğrenciye deneyi  sesli  düşünüp 

anlatması istenir (Semerci  2001, 436). Gerektiğinde öğrenciye 

sorular sorulur. Öğretmen öğrenciyi  gözler ve el indeki  ölçütlere 

göre not al ır. Sonuçta öğrenciye dönüt olarak hangi becerilerinin 

başar ı l ı, hangilerinin başar ısız olduğu i leti l i r . 

 

Etkin öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı dil  olarak 

Almanca dersinde bu türden değerlendirmeler rahatl ıkla yap ılabil i r . 
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Kümelerdeki  öğrenciler çal ışırken öğretimsel iş leri  yap ış biçimlerini 

kendi aralar ında ya da öğretmenle paylaştıklar ı anlarda bu 

değerlendirmeler yap ı labil i r  ve gerekiyorsa yönlendirmelerde 

bulunulabil i r . 

 

Bununla birl ikte öğrenci lerin dönem boyunca ödevlerinin, 

günlüklerinin ve kendi seçtikleri  diğer materyal lerin yer ald ığı 

dosyalar da (portfolyolar) değerlendirme için önemli  araçlardan 

birini  oluşturabil ir  (Kurt 2002, 11). 

 

Caine (2002, 162), değerlendirmeyi yönlendirecek dört 

güveni li r  göstergeyi  şu şekilde sıralar: 

 

1) Karmaşık durumlarda ve sosyal  etki leşimde bir bi l im veya 

disiplin di l ini  kullanma yeteneğ i .  

 

2) Umulmad ık durumlarda uygun performansı sergi leme 

yeteneğ i . 

 

3) Beceri leri  ve kavramlar ı kul lanarak gerçek problemleri  

çözme yeteneğ i .  

 

4) Gerçekten bi lme isteğ i  duyanlara fiki r ve becerileri 

gösterme, açıklama veya öğretme yeteneğ i .   

 

 İşte etkin öğrenme model inde öğretmenin üzerinde durması  

gereken unsurlar bunlard ır. Geleneksel öğretimin yaln ız sonuca 

odakland ığı bi r ölçme ve değerlendirme anlayışına karşın 

yap ı land ırmacı anlayışın süreci  merkeze alma ni teliğ i  ikinci  yabancı 

di l  olarak Almana dersinde de göz önünde tutulmal ıd ır. 
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 Sınavlarda öğrencilerin dilsel  becerileri  ve bilgi leri  ayr ı ayr ı 

değ i l ,  bi r bütünlük içerisinde ölçülmel idir. Öncelik onlar ın di l i 

bi lmelerine deği l , dil i  kullanabi lmelerine dönük olarak 

beli r lenmel idir.  

 

2.3.6 İkinci Yabanc ı Dil Dersinde Geleneksel ve Etkin Öğrenme 
Modellerinin Karşılaşt ırılmas ı  

 
 Bu baş l ık al tında son olarak ikinci  yabancı dil  olarak Almanca 

dersinin geleneksel yaklaşımla etkin öğrenme model ine göre ne 

şeki lde yürütülmesi gerektiğ ine il işkin bi lgilere yer verilmişt i r . 

 
Tablo 2.6 

İkinci Yabanc ı Dil Dersinde Geleneksel ve Etkin Öğrenme  

Modellerinin Karşı laş t ır ı lmas ı  

 
  

Etkin Öğrenme 
Temelli İkinci Yabanc ı 
Dil Dersi  

 
Geleneksel Öğretim 
Anlayışına Dayalı İkinci 
Yabanc ı Dil Dersi  
 

 
Hedef 

 
Dört temel di l  
becerisini  gelişt i rmek 
kural  öğrenmeden önce 
geli r. 
 
Öğrenciler, Türkçe, 
İngi lizce ve genel 
olarak yabancı dil  
öğrenmeye i l işkin 
önbilgilerini  kullan ırlar. 
  
Öğrenciler, kendi 
öğrenmelerini  
gerçekleşt i ri rler. 
 

 
Di lsel  dizgenin 
(kurallar ın) öğrenilmesi 
temel koşuldur. 
 
 
Önbi lgilerden ve 
bunlar ın 
yansıtı lmasından 
yararlan ılmaz.  
 
 
 
Öğrenciler, öğretmenin 
aktard ıklar ın ı öğrenirler. 
 

 
Yöntem 

 
Öğrencilerin iş 
yapacaklar ı, zihinlerini  

 
Daha çok öğrenci lerin 
edilgin kald ıklar ı, tam 
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etkin olarak kullanmak 
durumunda kalacaklar ı 
yöntemler. 
(Örnek olay, Proje vb)  
 

tersine öğretmenin etkin 
olduğu yöntemler. 
(Anlatım gibi) 
 

 
Eğ itim 
Durumarı  

 
Hedef ve yönteme 
uygun olarak 
öğrencilerin kendi 
aralar ında (örneğ in 
grup çal ışmalar ıyla) 
kurduklar ı etkileşim 
yoluyla öğrenme 
malzemesi üzerinde 
konuşarak, tartışarak, 
yani  kafa yorarak 
öğrenmelerini  
sağ layacak etkinlikler 
hazır lan ır. 
 
Bu etkinl ikler, 
öğrencilerin oyun 
ruhlar ın ın 
canland ır ıld ığı, kendi 
potansiyellerini  ortaya 
koymaktan 
çekinmeyecekleri  rahat 
bir ortam sağ lar. 
 
Böyle bir ortamda 
çekingen öğrenciler de 
kendi lerini  i fade 
edebilecekleri  ortamlar 
yakalarlar. Ayr ıca 
birl ikte çal ıştıklar ı için 
başkalar ın ın öğrenme 
taktiklerini  de görüp 
bundan sonuçlar 
çıkarabi l i rler. 
 

 
Öğretmen öğrenci lerin 
güdülenmeleri  için dikkat 
çekici  i fadelerle derse 
baş lar. 
 
Konuyu kendince doğru 
olduğunu düşündüğü bir 
yol la sıralar ında 
sessizce oturan 
öğrencilere aktar ır.  
(Bu aktar ım tv, yansıtıcı 
vb. araçlarla yap ı labil i r .) 
 
Öğrenciler, kendilerine 
aktar ı lanlar ı tekrar 
ederler. Eğer öğretmen 
fırsat veri rse kalkıp 
tahtada ya da 
bulunduklar ı yerlerde 
bunlar ı i fade ederler. 
Genel likle sürenin büyük 
bir kısmı öğretmenin 
anlatımıyla geçtiğ i  için 
bu olanak az sayıdaki  
öğrenciye verilebil ir . 
 

 
Değerlendirme 

 
Öğrencilerin kendi 
eksiklerini  fark 
edebilmeleri  özendiri l ir . 
 
 
 

 
Öğretmen öğrenci lerin 
bütün eksiklerini  kendisi  
saptar ve bunlar ın nası l  
gideri lmesi  gerektiğine 
i l işkin karar ı da kendisi  
veri r. 
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Sonuçtan çok süreç 
önemlidir. 
 
Ölçüm araçlar ı yaln ızca 
sınavlar değ i l ,  
öğrencilerin yaptığı her 
şey olmal ıd ır.  
 
Sınavlar, öğrencilerin 
di lsel  becerilerini  
ortaya koyduklar ı 
ölçüde değerl idi r. 
 

 
Ölçülmeye değer olan 
sonuçtur. 
  
Değerlendirmede 
sınavlar beli rleyicidir. 
 
 
 
Sınavlar, öğrencilerin 
nesnel olarak ne 
bi ldiklerini  ölçebilmel idir. 

 
 
  
 Bu noktada önemli  olan unsur, geleneksel yaklaşımda 

öğretmenin dersin odağında yer almas ı, bi r başka deyişle her şeyi 

kendisinin yönlendirmesiyken, etkin öğrenme model inde ise tam 

tersine öğrencinin bu rolü üstlenmesidir. Öğretmenin de öğrencinin 

bu beceriyi  kazanması için bir rehber görevi  üstlenmesidir.  

 

 Etkin öğrenme model inde öğrenme malzemesi, öğrenci 

tarafından yoğun çaba ve zihinsel uğraşı lar sonucu kazan ı l ır. 

Eldeki  öğretimsel işe odaklanma süreci  yaşan ırken, öğrenme 

geleneksel öğretimde olduğu gibi  yüzeysel değ i l ,  derinlemesine 

gerçekleş i r . Çünkü çok yönlü ve yoğun bir etkileş im vard ır 

öğrenilecek konu ile öğrenen arasında. Bütün öğrenciler yap ı lan 

iş lere etkin biçimde katı ld ıklar ı için sözü edi len yoğunlaşmayla 

birl ikte öğrenmenin derinliği  ve kapsamı, sın ıfın bütünü 

düşünüldüğünde geleneksele göre çok daha büyük olur. 

 

Bu durum geleneksel öğretimde ayn ı şeki lde olmaz. 

Öğrencilerin küçük bir kısmı,  sözü edi len yoğunlaşmayı kendi 

becerisi sonucu yaşasa bile, genelinde bu görülmez. Çünkü dersin 

büyük bir kısmı öğretmenin anlatımıyla geçer. Bu sürede de 

öğrenciden beklenen, sessiz olmasıd ı r. Ancak, bu kural  öğrenciyi 
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öğrenme sürecine katmaya yetmeyebi l ir , bir başka deyiş le sessiz 

durabil ir  ama bu onun derse katı ld ığı anlamına gelmez. Böyle 

olunca da, ders yı l ın ın başındaki  katı l ım oran ı her geçen ay 

azalarak düşer. Çünkü önceki  bi lgiler özümsenemediğ i  için, sonra 

gelenleri  destekleyemezler ve böylelikle öğrenciler dersten 

koparlar. Bu da disipl in ve diğer sorunlar ı beraberinde geti ri r. 

 

Görüldüğü gibi  geleneksel yöntem, öğrencilerin yabancı dil  

dersinde kendilerinden beklenen dilsel  becerilerini  gel işti rmek bir 

yana, bil işsel  alana il işkin temel bi lgileri  bile kazand ırmaktan 

yoksundur. Böyle olunca da, öğrencilerin duyuşsal tutumlar ı da 

etki lenecek ve derse karşı olumsuz duygular beslenecekti r.  

 

Kuramsal bölümde ortaya konan bütün bu açıklamalar 

doğrul tusunda görgül  bölüme i l işkin olarak yedi  ayl ık bir uygulama 

yap ı lmış ve sonuçlar ı da bundan sonraki  bölümlerde aktar ı lmıştır. 

Ancak son olarak etkin öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı dil 

olarak Almanca dersinin 45 dakikal ık bir ders saatinin nasıl  

geçebi leceğine il işkin somut bir akış örneğ inin incelenmesinde 

yarar var. Böylece bütün anlatılanlar ın ne anlama geldiği  daha iyi 

anlaşı labil i r . 

 

2.3.7 Etkin Öğrenmeyle Bir Ders Saatinin Ak ışı  

İ lk 10 dakika: 

Öğretmen sın ıfa girer ve öğrencilerle selamlaşır. Bir önceki  

derste üzerinde çal ışı lan çal ışma yapraklar ıyla i lgil i  bilgi  verdikten 

sonra bunlar ı kümelere dağıtır. Her küme, kendi eksiğ ini  birl ikte 

i rdeler. İsterlerse öğretmenden açıklamalar al ırlar16.  

 

 

                                                
16 Çalışma yapraklar ıyla i lg i l i  o larak bkz. Ek-7 
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10-40. dakika: 

Günün öğretimsel iş lerinin yer ald ığı çal ışma yaprağında 

nelerin olduğunu önce öğretmen 3-4 dakikayı geçmeyecek şeki lde 

anlatır. Sonra, kağıt lar ı dağıtır. Öğrenci ler bu işleri  zaman ında 

bi t irmek durumundad ır. Süre bi t iminde 10’a kadar sayı l ır. Bu 

sürede geti rmezlerse 5 puanlar ı sil inir. Bu, oyunun kural ıd ır. 

Böylece daha devingen bir süreç oluşturulur. 

 

Çal ışma sırasında her küme diğer kümelerle yar ış içindedir. 

Hedef, olabi ldiğince doğru ve çabuk hareket edip, diğer gruplar ın 

önüne geçmekti r. Bu durum, dersi  sıkıcı l ıktan kurtar ıp oyun 

havasına sokmakla kalmayacak, ayn ı  zamanda dersin akışın ı  da 

canland ıracaktır. 

 

Öğretmen, sık sık kümeler arasında gezip hem gözlemlerde 

bulunacak, hem de gerekiyorsa yönlendirmeleriyle sürecin 

tıkanmasın ı önleyecekti r. 

 

Çal ışma yapraklar ında öğrenci lerin drama vb. gösteri leri 

hazır lamalar ı ve sunmalar ı gerekiyorsa,  bunun için fazladan 

zaman (örneğ in bir sonraki  dersin bu işe ayr ı lması  gibi) ayr ıl ır. 

 

Son 5 dakika 

Öğretmen çal ışma yapraklar ın ı toplar. Öğrenci ler yaptıklar ı 

öğretimsel iş ya da iş lerle i lgil i  olarak düşüncelerini  ve önerilerini 

aktar ır lar.  

 

Değerlendirme: 

Kümelerin diğer kümelere göre performanslar ı i le buna 

kümelerde yer alan öğrencilerin bireysel  katkı lar ı. (Öğretmenin 

sürekl i  olarak gruplar arasında gezip gözlem yapma fırsatıyla 

birl ikte, öğrenci lerin de sürekli  olarak iş yap ıyor olmalar ı, 
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öğrencilerin bireysel  olarak neler sergilediklerinin anlaşı lmasın ı  

kolaylaştır ır.) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 
Bu bölümde araştırman ın model i , evren ve örneklem, 

uygulama, veri  toplama aracı,  veri lerin toplanması ve 

çözümlenmesine yer veri lmişt i r . 

 

3.1 Araşt ırmanın Modeli  

Araştırmada, etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı dil  

olarak Almancan ın bi l işsel , edimsel ve duyuşsal  öğrenilmesine 

etkisi  ele al ınmıştır. 

 

Sözü edi len yaklaşımın etkisinin beli r lenmesi amacıyla 

öntest-sontest kontrol  gruplu model seçi lmişt i r . Bu modelde yansız 

atama i le oluşturulmuş iki  grup bulunur. Bunlardan biri deney, 

diğeri  de kontrol grubu olarak kul lan ı l ır. Her ikisinde de deney 

öncesi  ve sonrası ölçmeler yap ı l ır. Öntest puanlar ı arasında 

anlaml ı bi r fark yoksa, yaln ızca sontest puanlar ı sınan ır (Karasar 

1998, 97). 

 

3.2 Evren ve Örneklem 

Araştırma, 2006-2007 eğ i t im-öğretim yı l ında Ad ıyaman 

Merkez Fatih Anadolu Lisesi  10. sın ıf öğrencileriyle yürütülmüştür.  

Ancak, yaln ız 10 Yabancı Dil  A şubesindeki öğrenci ler alanlar ı 

gereğ i  örnekleme al ınmamış lard ır. Bu durumda örnekleme 10 Fen 

A, B, C i le TM A şubelerindeki  öğrenciler al ınmıştır.  
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3.2.1 Deney ve Kontrol Gruplarının Oluşturulmas ı  

Gruplar oluşturulurken küme örnekleme türü seçi lmişt i r . Bu 

örnekleme türünde evrende ya da al t evrende eş i t seçilme şansı  

(yansızl ık) elemanlar yerine, içindeki  tüm elemanlar ıyla 

kümelerindir (Karasar 1998, 115). 

 

Kümeleme anal izinde, 4 şubeden (10 Fen A, B, C ile 10 TM 

A) 101 öğrencinin bilgileri , SPSS paket yazı l ımında k-ortalama (k-

mean) tekniğ iyle çözümlenmişt i r . Hiyerarş ik olmayan bu teknik, 

grup sayısın ın bell i olduğu durumlarda kullan ı lmaktad ır (Kara 2003, 

131).  

 

Kümelerin oluşturulmasında kul lan ı lan veriler şunlard ır: 

- Öğrencilerin OKS puanlar ı, 

- 9. sın ıf İngi lizce dersi  yılsonu notlar ı, 

- 9. sın ıf Di l  ve Anlatım dersi  yı lsonu notlar ı, 

- 9. sın ıf Edebiyat dersi  yı lsonu notlar ı, 

- Tutum ölçeğ i  ön uygulama sonuçlar ından kayg ıya il işkin 

puanlar ı, 

- Tutum ölçeğ i  ön uygulama sonuçlar ından diğer üç tutuma 

i l işkin (istek ve beklenti , sevme, i lgi ve merak) puanlar ın ın 

ortalamalar ı) 

 

Çözümleme sonunda 101 öğrenciden birinci kümede 34,  

ikincisinde de 67 öğrenci  yer almıştır.  67 öğrenciden oluşan ikinci 

küme deney ve kontrol  gruplar ın ın oluşturulması için seçi lmişt i r . 

 

Kümeleme anal izinden sonra araştırmaya al ınan öğrenci 

sayısı şubelere göre şu şeki lde oluşmuştur: 
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Tablo 3.1 

Örneklemi Oluş turan Öğrencilerin  

Şubelere Göre Dağı lım ı  

 

 

Kümeler 

Toplam Deney Kontrol Deney Kontrol 
 
10F A 
 

10F B 10F C 10TM A 

 

Öğrenci sayısı 

 

23 

 

23 

 

25 

 

30 

 

101 

Örnekleme giren 

öğrenci sayısı 
15 14 18 20 67 

Kümelere alınan 

öğrenci sayısı 
15 14 18 19 66 

 

 

Deney ve kontrol  gruplar ı oluşturulurken Fen A i le Fen C ( 15 

+  18 = 33 ) ve Fen B ile TM A ( 14 + 20 = 34 ) şubelerindeki 

öğrenciler eş leşti ri lmiş, eş i t l iği  sağ lamak için TM A’dan bir öğrenci 

herhangi bir ölçüte bakı lmadan araştırman ın d ışına al ınmıştır.  

 

Aşağıda kümeleme anal izinde kullan ılan ölçütlerin her bir ine 

i l işkin istatistiksel  bilgi lere yer verilmişt i r . Karşı laştırmalar 

bağımsız gruplar t-testi  i le, %95’lik ölçüte göre yap ı lmıştır.  
 

Tablo 3.2 

Grupların OKS Puan ı Ortalamaları  

 
 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 368,5 7,54 
,734 ,466 

Kontrol 33 367,2 5,99 

Sd=64 
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Yukar ıdaki  tablo incelendiğinde (p>0,05, t=,734), öğrencilerin 

Anadolu lisesine baş lamadan önce girdikleri  sınavdan (OKS) 

ald ıklar ı puanlar açısından gruplar arasında anlaml ı bi r farkın 

olmad ığı görülmektedir.  

 
Tablo 3.3 

Grupların 9. S ın ıf  Dil ve Anlat ım Ders i  

Y ı lsonu Notu Ortalamaları  

 
 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 3,21 ,73 
,687 ,494 

Kontrol 33 3,33 ,69 

  Sd=64 

 

Öğrencilerin dil  ve anlatım dersi  yı lsonu notlar ına 

bakı ld ığında (p>0,05, t=,687), gruplar arasında anlaml ı bi r farkın 

olmad ığı açıktır.  

 

Tablo 3.4 

Grupların 9. S ın ıf  Edebiyat Dersi  

Y ı lsonu Notu Ortalamaları 

 
 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 4,12 ,59 
,780 ,438 

Kontrol 33 4,00 ,66 

  Sd=64 

 

Edebiyat dersinden yı lsonu notlar ına bakı ld ığında da (p>0,05, 

t=,780), gruplar arasında istatistiksel  açıdan anlaml ı bi r farkın 

olmad ığı görülmektedir.  
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Tablo 3.5 

Grupların 9. S ın ıf  İngil izce Ders i  

Y ı lsonu Notu Ortalamaları 

 
 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 4,18 ,52 
-,229 ,819 

Kontrol 33 4,21 ,54 

  Sd=64 

 

Bir önceki  yı l ın İngilizce dersinden al ınan yı lsonu notlar ına 

bakı ld ığında (p>0,05, t=,229), gruplar arasında anlaml ı bi r farkın 

olmad ığı anlaşı lmıştır.  

 

Tablo 3.6 

Grupların Tutum Ölçeğ i  Ön Uygulama  

(Kayg ı) Puanları  

 
 

 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 2,62 ,58 
-,847 ,400 

Kontrol 33 2,73 ,51 

  Sd=64 

 

Tutum ölçeğ i  ön uygulamasında kayg ı ölçütüne bakı ld ığında 

(p>0,05, t=-,847), anlaml ı bi r fark görülmemişt i r .  
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Tablo 3.7 

Grupların Tutum Ölçeğ i  Ön Uygulama  

(Diğer 3 ölçüt) Puanları 

 
 
Gruplar 
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 3,73 ,68 
-,204 ,839 

Kontrol 33 3,76 ,60 

  Sd=64 

 

Tutum ölçeğ i  ön uygulamasında diğer üç ölçüte bakı ld ığında 

(p>0,05, t=-,204), anlaml ı bi r fark görülmemişt i r .  

 

3.3 Uygulama 

Ad ıyaman İ l  Mi ll i  Eği t im Müdürlüğünden gerekli  izin al ınd ıktan 

sonra öğretimsel iş ler araştırmacı taraf ından yürütülmüştür.  

 

Araştırma şu şeki lde bir yol  izlenerek yürütülmüştür:  

 

1. Öğrenci lere i l işkin (OKS, karne notlar ı vb.) bi lgilerin 

toplanması,  

 

2. Duyuşsal  tutum ölçeğ inin ön denemesinin yap ılmas ı  

(Ad ıyaman, Besni Mustafa Erdemoğ lu Anadolu Lisesi ’ndeki 10. 

sın ıf öğrenci leri  üzerinde, 25 Eylül  2006’da) 

 

3. Ölçeğin güveni li rl ik testi  i le faktör anal izlerinden 

geçiri lerek son şekl inin verilmesi  (27 Eylül  2006), 
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4. Uygulaman ın gerçekleşt i r i ldiği  okuldaki  (Ad ıyaman, Merkez  

Fatih Anadolu Lisesi) 10. sın ıf öğrenci lerine tutum ölçeğ inin ön 

uygulamasın ın yap ı lması (29 Eylül  2006), 

 

5. Başar ı testinin (öntest) uygulanması  (4 Ekim 2006), 

 

6. Deney ve kontrol  gruplar ın ın oluşturulması (6 Ekim 2006),  

 

7. Deney grubunda etkin öğrenme, kontrol grubunda da 

geleneksel yöntemle yedi  ay süreyle Almanca dersinin iş lenmesi 

(Ekim 2006-Nisan 2007), 

 

8. Bu sürenin sonunda bi l işsel ve edimsel alana il işkin başar ı 

testlerinin (sontest) ve duyuşsal  alandaki  tutum ölçeğ i  son 

uygulamasın ın yap ı lması.  

 

Bu iş lemler Eylül  2006’da başlayıp, Nisan 2007’de 

tamamlanmıştır.  

 

3.4 Veri Toplama Arac ı  

Veri ler; başar ı testi , okuma becerisine yönelik test, yazma 

becerisine i l işkin test ve duyuşsal  tutum ölçeğ i  i le elde edilmişt i r . 

Yazma ve okuma beceri lerinin ölçüldüğü testlerin d ışında kalan 

başar ı testi  ve duyuşsal  tutum ölçeğ i  öntest-sontest şekl inde 

uygulan ırken, diğerleri  yaln ız sontest olarak uygulanmıştır.  

 

3.4.1 Başarı Testi 

Başar ı testi , Max Hueber’in “Schri tte 1 ve 2” için hazırlamış  

olduğu düzey bel i rleme testinin i lk 25 sorusundan oluşmaktad ır. Bu 

testin seçilmesinin en önemli  nedeni, öğrencilerin bir kursa 
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baş lamalar ı durumunda böyle bir düzey beli rleme sınavına 

al ınacaklar ın ın düşünülmesidir. 

 

Testin kapsamı , 7 ayl ık sürede iş lenecek üni teleri  aşmaktad ır.  

Ancak, bu koşul her iki  grup için de geçerli  olduğundan önemli  bir 

sorun oluşturmayacağı düşünülmüş tür.  

 

3.4.2 Okuma Becerisine İlişkin Test 

Bu test, öğrencilerin derste de kul land ıklar ı “Sowieso” 

ki tab ın ın ekinde yer almaktad ır. Doğru-yanl ış seçeneklerinin 

bulunduğu bir testt i r.  

 

3.4.3 Yazma Becerisine İlişkin Test 

 Öğrencilerden bu testte kendi lerini  ve yakın çevrelerini  (aile, 

okul  gibi) Almanca olarak (olabildiğince geniş) tan ıtacaklar ı bi r 

metin oluşturmalar ı istenmişt i r . 

 

Testin değerlendirme aşamasında, önce her metinden 

anlambi lgisel  ve şekilbi lgisel  açıdan kabul edilebil i r  ni telikte 

olmayan tümceler çıkar ı lmıştır. Bu iş lemden sonra sözcük sayımı  

yap ı lmış , hatal ı sözcük sayısı toplamdan çıkar ı larak kalan sayı  

puan olarak bel ir lenmişt i r .  

 

3.4.4 Almanca Dersine İlişkin Duyuşsal Tutum Ölçeğ i 

Bu ölçekle öğrencilerin Almancaya karşı duyuşsal  tutumlar ı 

beli r lenmeye çal ışı lmış tır. Ölçekteki  derecelendirme:  

- hiç katı lmıyorum   0,  

- çok az katı l ıyorum   1,  

- kısmen katı l ıyorum   2,  

- oldukça katı l ıyorum   3,  
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- tamamen katı l ıyorum  4 şekl indedir.  

 

Ölçekteki  olumsuz tümcelerin değerlendiri lmesi , “tamamen 

katı l ıyorum 0”, “hiç katı lmıyorum 4” şekl inde yeniden kodlanarak 

(recode) yap ı lmıştır.  

 

Ölçek hazır lan ırken şu aşamalar izlenmişt i r :  

- madde havuzunun oluşturulması,  

- uzman görüş lerinin al ınması,  

- ön denemenin yap ı lması,  

- güvenil i rl ik anal izinin yap ı lması,  

- faktör analizinin yap ı lması.  

 

Madde havuzundaki  i fadelerin sayısı i lk önce 36’yken, eğ i t im 

bi l imleri  alan ından uzmanlarla tekrar ele al ın ıp i rdelendikten sonra, 

düzel tmelerle birl ikte bu sayın ın 36’dan 46’ya çıkar ı lmasına karar 

verilmişt i r . Maddeler biçimlendir i l i rken olumlu ve olumsuz i fadelerin 

eş i t  sayıda olmasına özen gösteri lmeye çal ışı lmış tır (Olumlu: 25, 

olumsuz: 21).  

 
Tablo 3.8 

Tutum Ölçeğ i  İçin Ön Denemeden Önceki 46 Madde 

 

 
İstek ve Beklenti (11 Madde) 
 
1. Almanca öğrenmeyi istiyorum. 
2. Yabancı di l le i leride daha iyi  bir meslek edinebil ir im. 
3. Gelecekte bir süreliğ ine yurt d ışında olmayı planl ıyorum. 
4. Farkl ı yer ve zamanlarda Almanca öğrenerek Alman 

arkadaş lar edinmek istiyorum. 
5. İkinci  yabancı dil  bilmek, günümüzde artık daha da önem 

kazand ı. 
6. İngi lizce ve Almancadan sonra başka di l leri  de öğrenmeyi 

istiyorum. 
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7. Almanca bi lmem iş yaşantıma öneml i  bir katkı 
sağ lamayacaktır.  

8. İ leride Almancan ın gel i r imde bir artış sağ layacağın ı 
düşünmüyorum. 

9. Almanca, hiçbir şekilde benim için gerekli  olmayacaktır.  
10. İkinci  yabancı dil  dersi  tamam, ama bu Almanca 

olmamal ıyd ı. 
11. Japonca ve İtalyanca dururken Almancayla uğraşmak 

istemiyorum. 
 

Sevme  (13 Madde) 
 
1. İngi lizceyle birl ikte Almancayı da öğ reneceğ im için 

seviniyorum. 
2. Yabancı sinema fi lmlerini  ori jinal  dil lerinde izlemekten 

hoş lan ıyorum. 
3. İngi lizce çal ışmaktan hoş lan ır ım. 
4. Yabancı di lde ki tap okumayı severim. 
5. Yabancı di l  öğrenmek çok zevkl idir. 
6. Almanca i fadeleri  dinlemek bana çok zevkl i  gel iyor. 
7. İngi lizce televizyon yayınlar ın ı  izlemekten büyük keyi f 

al ıyorum. 
8. Almanca çok kaba bir di ldi r. 
9. Öğretmenin yabancı di l i  sevdirebileceğ i  düşüncesi  doğru 

değ i l .  
10. Almanlar ı nedense pek sevmem. 
11. Yabancı di l  derslerini  sevmem. 
12. Almanca çal ışmaktan hoş lanacağımı sanmıyorum. 
13. Almancan ın gelecekle i lgi l i  planlar ıma katkı 

sağ layacağına inanmıyorum. 
 

İlgi ve Merak (10 Madde) 
 
1. Boş zamanlar ımda sıkça İngi l izce çal ışır ım.  
2. En az bir arkadaşımla ara sıra İngil izce konuşurum. 
3. Almanlar ın spor ve teknoloji  alan ındaki  başar ı lar ı i lgimi 

çekiyor. 
4. Avrupal ı lar ı ve Avrupa’yı çok merak ediyorum. 
5. Almanca konuşulan ülkelerdeki  yaşam tarzı i lgimi çekiyor. 
6. Almancan ın yerine daha yararl ı bi r ders konulabil i rdi , 

f ikr ine katılmıyorum. 
7. Yabancı di l  dersi  i lgimi çekmiyor.  
8. İngi lizcenin d ışında herhangi bir yabancı di le i lgi  

duymuyorum. 
9. Dersin d ışında Yabancı di l le uğraşmam. 
10. Yaln ız canl ı ve eğ lencel i  derste yabancı di l  öğrenilebil i r , 

düşüncesi  doğru değ i l . 
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Kayg ı (12 Madde) 
 
1. Yabancı di l  öğrenme düşüncesi  beni  huzursuz ediyor. 
2. İngi lizce dersinde öğretmen her an kald ıracak diye 

huzursuz olurum. 
3. Almanca dersinin çok sıkıcı geçeceğ ini  düşünüyorum. 
4. Daha İngi lizceyi  yeterince öğrenmeden bir de Almancaya 

baş lamak zor olacak 
5. İki  yabancı dil i  ayn ı anda öğrenmek, kar ışıkl ığa neden 

olacaktır. 
6. Ülkemizdeki  okullarda verilen yabancı di l  derslerinin çok 

verimsiz olduğunu düşünüyorum 
7. Almancayı öğrenmeye karşı herhangi bir endişem yok.  
8. Dersin haftada 2 saat oluşu, Almanca öğrenmemi olumsuz 

yönde etki lemeyecekti r. 
9. Almancan ın, öğreni lmesi zor bir dil  olduğu düşüncesi  beni  

korkutmuyor.  
10. Yeni bir yabancı di l i  öğrenmeye baş lamak beni 

endişelendirmiyor. 
11. İngi lizce konuşurken hata yapmaktan korkmuyorum. 
12. ÖSS’ye odaklanmam, Almancayı öğrenmemi olumsuz 

yönde etki lemez. 
 

 

 

46 maddel ik tutum ölçeğ inin ön denemesi Ad ıyaman i l i ,  Besni 

i lçesi  Mustafa Erdemoğ lu Anadolu Lisesi ’nde 61 öğrencinin 

katı l ımıyla yap ı lmıştır.  

 

Güvenilirlik Analizi  
 
Güveni li rl ik analiziyle, ölçülmek istenen ortak değeri  eş i t 

olarak paylaşmayan değ işkenlerin beli rlenmesi ve bunlar ın 

çözümleme d ışı b ırakı larak ölçeğ in iç tutarl ıl ığın ın artır ılması  

hedeflenir. Bunun için, değişkenler i lk önce faktör bazında, sonra 

da tümü birden güvenil i rl ik testine al ın ır (Baş 2005, 193). 

 

Çözümleme aşamasında ölçülmek istenen ortak değeri 

yansıtmayan i fadelerin beli rlenmesinde “al fa katsayısı” (Cronbach 
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Alpha) i le “parça – bütün korelasyonu”’ndan (i tem total  correlation) 

yararlan ılmıştır. SPSS ortamında gerçekleşt i ri len işlem, her bir 

faktörün güveni li rl iğ ini  olumsuz yönde etki leyen i fade kalmayana 

kadar tekrarlanmıştır. Sonra, ikinci  aşamada bu faktörlerin tümü 

birden tekrar bu testten geçir i lmişt ir . Bu anal izin sonunda 46 

maddeden 17’si  ölçekten çıkar ı lmış tır.   
 

Tablo 3.9 

Tutum Ölçeğ i  Güvenil ir l ik Analiz i Sonuçları  

 
 

 

 

 

Cronbach alpha değerinin ,70’in üzerinde olması güvenir l ik 

için yeterlidi r (Bayram 2004, 128). Yukar ıdaki  değerlere 

bakı ld ığında i lgi  ve merak d ışındaki  tüm faktörlerin ,70’in üzerinde 

olduğu, ancak sözü edilen faktörün de ,69’luk değerle (fark 0,01) 

güvenirl ik açısından önemli  olumsuz bir durum oluşturmad ığı  

söylenebili r . 

 

Faktör Analizi  
 
Güveni li rl ik testinden sonra kalan 29 maddenin tümü birden 

teste al ınmış, 29 maddenin hiçbir inde faktör yükü ,35’in al tında 

görülmemişt i r . Ancak, birden fazla faktörde faktör yükü .10’dan 

daha yakın değeri  taşıyan maddeler atı lmışt ır. Büyüköztürk (2004, 

119), bir maddenin ,35’in üzerinde faktör yüküne sahip olmasına 

karşın, birden fazla faktörde ,10’dan daha az değere sahipse, tek 

 İstek ve 
Beklenti  

Sevme 
İ lgi  ve 
Merak 

Kayg ı  Tümü 

Geçerli Madde 

Say ıs ı  
8 8 7 6 29 

Cronbach 

Alpha 
,78 ,81 ,69 ,81 ,72 
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bir faktörde temsi l  edi lmeyeceğ i  için anal izden çıkar ılmasın ı  

önermektedir.  
 

Tablo 3.10 

Tutum ölçeğ i  faktör analizi sonuçları 

 
 

   K. M. O. =            .726 

 

   Bart lett  Test 

 Approx. Chi-Square 966,516 

 df            406 

 Sig             000 
 

 

 

K.M.O’nun ,60’dan yüksek olmas ı bartlett ’ in anlaml ı olduğunu 

göstermektedir (Büyüköztürk 2004, 120). 

 
Tablo 3.11 

Tutum Ölçeğ i  İçin Kalan 24 Madde 

 

 
İstek ve Beklenti (6 Madde) 
 
1. Almanca öğrenmeyi istiyorum. 
2. Yabancı di l le i leride daha iyi  bir meslek edinebil ir im. 
3. İngi lizce ve Almancadan sonra başka di l leri  de öğrenmeyi 

istiyorum. 
4. İ leride Almancan ın gel i r imde bir artış sağ layacağın ı 

düşünmüyorum. 
5. İkinci  yabancı dil  dersi  tamam, ama bu Almanca 

olmamalıyd ı. 
6. Japonca ve İtalyanca dururken Almancayla uğraşmak 

istemiyorum. 
 

Sevme (7 Madde) 
 
1. İngi lizce çal ışmaktan hoş lan ır ım. 
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2. Yabancı di lde ki tap okumayı severim. 
3. Yabancı di l  öğrenmek çok zevkl idir. 
4. Almanca i fadeleri  dinlemek bana çok zevkl i  gel iyor. 
5. İngi lizce televizyon yayınlar ın ı  izlemekten büyük keyi f 

al ıyorum. 
6. Yabancı di l  derslerini  sevmem. 
7. Almanca çal ışmaktan hoş lanacağımı  sanm ıyorum. 

 
İlgi ve Merak (6 Madde) 
 
1. Boş zamanlar ımda sıkça İngi l izce çal ışır ım.  
2. En az bir arkadaşımla ara sıra İngil izce konuşurum. 
3. Avrupal ı lar ı ve Avrupa’yı çok merak ediyorum. 
4. Almanca konuşulan ülkelerdeki  yaşam tarzı i lgimi çekiyor. 
5. Yabancı di l  dersi  i lgimi  çekmiyor.  
6. İngi lizcenin d ışında herhangi bir yabancı di le i lgi  

duymuyorum. 
 

Kayg ı (5Madde) 
 
1. Almanca dersinin çok sıkıcı geçeceğ ini  düşünüyorum. 
2. İki  yabancı dil i  ayn ı anda öğrenmek, kar ışıkl ığa neden 

olacaktır. 
3. Almancayı öğrenmeye karşı herhangi bir endişem yok.  
4. Almancan ın, öğreni lmesi zor bir dil  olduğu düşüncesi  beni  

korkutmuyor. 
5. Yeni bir yabancı dil i  öğrenmeye baş lamak beni 

endişelendirmiyor.  
 

 

3.5 Verilerin Toplanmas ı 

İ lgil i  alanyazın ın taranması, uzman görüş lerinin de 

değerlendiri lmesi  i le kuramsal bölüm oluşturulmuştur.  

 

Görgül  bölüme i l işkin veriler Almanca bi l işsel  alan (dilbilgisi , 

sözcük dağarcığı) öntest–sontesti , edimsel alanda okuma ve yazma 

becerilerine il işkin sontestleri  ve duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön 

uygulama ve son uygulamalar ı i le elde edilmişt i r . Bu verilerin 

yan ında dersi  yürüten öğretmenin gözlemlerinden elde ettiği  



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      130 
                                               
bi lgilere de yer verilmişt i r . Bu gözlemler haftal ık olarak not tutma 

şekl inde elde edi lmişt i r .  

 

3.6 Verilerin Çözümlenmesi 

Deney ve kontrol  gruplar ında uygulanan başar ı öntest-

sontestleri , okuma ve yazmaya yönel ik sontestler i le duyuşsal 

tutum ölçeğ i  ön uygulama ve son uygulamalar ından elde edi len 

veriler, SPSS paket yazı l ımı kul lan ı larak istatistiksel veri 

çözümlemesiyle değerlendiri lmişt i r . Bu iş lem önce araştırmacı  

tarafından, ard ından da tekrar başka bir uzman tarafından 

gerçekleşt i ri lmişt i r . 

 

Çözümlemede grup içi  öntest-sontestlerin karşılaştır ı lmasında 

eş l i  (paired samples) t-testi  uygulanmıştır. Gruplar arası puanlar ın 

karşı laştır ı lmasındaysa bağımsız gruplar (independent samples) t-

testi  kullan ı lmıştır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR ve YORUM 

 

4.1 Birinci Denence i le İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 1: Deney grubu i le kontrol  grubu dilbilgisi  ve 

sözcük dağarcığı başar ı testi  sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r 

fark vard ır. 

 

 Bir inci  denenceye i l işkin deney ve kontrol  gruplar ındaki 

öğrencilerin dilbi lgisi  ve sözcük dağarcığına yönel ik başar ı sontest 

puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki  fark, uygulanan bağımsız 

gruplar t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 

 

Tablo 4.1 

Grupların Dilbi lg isi ve Sözcük Dağarc ığı  

Sontest Puanları 

 

 
Gruplar  
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 41,58 9,11 
4,08 ,000 

Kontrol 33 31,15 11,52 

Sd=64 

 

Tablo incelendiğinde, kontrol  ve deney gruplar ı öğrencilerinin 

ald ıklar ı puanlar ın ortalamalar ı arasında beli rgin bir fark vard ır. 

Farkın 10 puan ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bunun yap ı lan 

bağımsız gruplar t-testi  sonucunda (t=4,08, p<0,05) istatistiksel 

açıdan deney grubu öğrenci lerinin lehine anlaml ı bi r fark olduğu 

beli r lenmişt i r .  
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Aşağıda bu durumu daha bel i rgin kı lmak ad ına deney ve 

kontrol  gruplar ı öğrenci lerinin kaçın ın bell i  sayıdaki soruyu doğru 

yan ıt lad ığına il işkin bilgiye yer verilmişt i r . Bu noktada 10 soruyu 

doğru yan ıt laman ın yeterl i  olduğu düşünülmüştür.  

0
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10 ve üzeri 10'dan az

Deney grubu
Kontrol grubu

 
Şekil 4.1 Grupların dilbi lg isi ve sözcük dağarc ığı  

sontest puanlarına i l işkin graf ik.  

 

Yukar ıdaki  grafik incelendiğinde, deney grubunda 10 ve daha 

fazla soruyu doğru yan ıt layan öğrenci sayısı 21’ken (%64),  kontrol  

grubunda bu sayı 7’dir (%21). Yine deney grubunda 10’un al tında 

soruyu doğru olarak yan ıt layan öğrenci  sayısı 12’yken (%36), bu 

sayı kontrol  grubunda 26’d ır (%79). Böylece başar ın ın deney 

grubunda %64, kontrol  grubunda da %21 olduğu görülmektedir. 

 

 Gerek t-testi , gerekse grafikteki  bilgiler, etkin öğrenme 

model iyle ders gören deney grubu öğrencilerinin geleneksel 

yöntemle ders gören kontrol  grubu öğrencilerinden Almancayı  

öğrenmede bi l işsel  açıdan daha başar ı l ı olduklar ın ı ortaya 

koymaktad ır.   

 

 Deney ve kontrol  gruplar ı arasındaki  fark, etkin öğrenme 

model inin ne denli  etkil i  olduğunu göstermektedir. Yaln ız bi l işsel 

alana yoğunlaşman ın asl ında bu alandaki  öğrenmeye zarar verdiği , 

bi rçok araştırmada görüldüğü gibi , bu testte de otaya çıkmıştır.  

Saptanan ölçüte göre öğrencilerin başar ı lar ına bakıld ığında (deney 
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grubu 33’te 21, kontrol  grubu 33’te 7) bu durum somut olarak 

anlaşı lmaktad ır.  

 

4.2 İkinci Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 2: Deney grubu di lbilgisi ve sözcük dağarcığı 

başar ı testi  öntest ve sontest  puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark 

vard ır. 

 

 İkinci  denenceye il işkin deney grubundaki  öğrencilerin 

di lbilgisi  ve sözcük dağarcığı başar ı öntest-sontest puanlar ın ın 

ortalamalar ı arasındaki fark, uygulanan grup içi t-testi i le aşağıdaki 

gibidir. 

 

Tablo 4.2 

Deney Grubunun Dilbilg isi ve Sözcük Dağarc ığ ı  

Öntest-Sontest Puanları 

 

 
Deney 
Grubu 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p t  

 
r 

 
p r  

Öntest 33 25,33 8,76 
-7,12 ,000 -,07 ,669 

Sontest 33 41,58 9,11 

Sd=32 

 

 Tablo incelendiğ inde, deney grubu öğrencilerinin dilbi lgisi  ve 

sözcük dağarcığı başar ı öntest  ve sontest puanlar ı arasında önemli  

bir fark oluşmuştur. Ortalama puan öntestte 25,33’ken sontestte bu 

oran 41,58’e yükselmişt i r . Aradaki  fark 16,25’t i r. T-testi  sonucunda 

(t=-7,12, p t<0,05) puan farkın ın istatistiksel  açıdan da anlaml ı 

olduğu görülmüştür. Ayr ıca, öntest ve sontest puanlar ı arasında da 

(r=-0,07, p r>0,05) anlaml ı bi r i l işki  bulunmamıştır.  
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Şekil 4.2 Deney grubunun dilbi lg isi ve sözcük dağarc ığı  

öntest-sontest puanlarına i l işkin graf ik.  

 

Kontrol  grubu öğrenci lerinin ayn ı testte ortaya koyduklar ı 

başar ıya bakı lacak olursa, etkin öğrenme model iyle yürütülen derse 

katı lan deney grubu öğrencilerinin başar ı lar ın ın oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Uygulanan test A1 düzeyindedir. A1 düzeyi  ise ikinci  yabancı 

di l olarak Almanca ders programında lise 10, 11 ve 12. sın ıflar ın 

tamamında hedeflenen düzeydir. Bu açıdan düşünüldüğünde üç 

yı lda öğrenci lerin ulaşmalar ın ın hedeflendiğ i  düzeye göre 

hazır lanmış bi r testten al ınan bu sonucun oldukça iyi  olduğu 

söylenebili r .  

 

4.3 Üçüncü Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 3: Kontrol  grubu dilbi lgisi  ve sözcük dağarcığı 

başar ı testi  öntest ve sontest  puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark 

vard ır. 

 

 Üçüncü denenceye i l işkin kontrol grubundaki  öğrencilerin 

di lbilgisi  ve sözcük dağarcığı başar ı öntest-sontest puanlar ın ın 

ortalamalar ı arasındaki fark, uygulanan grup içi t-testi i le aşağıdaki 

gibidir. 
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Tablo 4.3 

Kontrol Grubunun Dilbilg isi ve Sözcük Dağarc ığı  

Öntest-Sontest Puanları 

 
 
Kontrol 
Grubu 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p t  

 
r 

 
p r  

Öntest 33 24,73 10,46 
-2,20 ,035 -,16 ,372 

Sontest 33 31,15 11,52 

Sd=32 

 

 Tablo incelendiğinde, kontrol  grubundaki  öğrencilerin 

di lbilgisi ve sözcük dağarcığı başar ı öntest ve sontest puanlar ı 

arasında bir fark olmuştur. Ortalama puan öntestte 24,73’ken 

sontestte 31,15’e yükselmişt i r . Aradaki  fark deney grubunda 

16,25’ken kontrol  grubunda 6,42’dir. T-testi  sonucunda (t=-2,20, 

p t<0,05) puan farkın ın istatistiksel açıdan da anlaml ı olduğu ve 

öntest i le sontest puanlar ı arasında da (r=-0,16, p r>0,05) anlaml ı 

bi r i l işkinin bulunmad ığı saptanmıştır.  
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Şekil 4.3 Kontrol grubunun dilbi lg isi ve sözcük dağarc ığı  

öntest-sontest puanlarına i l işkin graf ik.  

 

Deney grubu öğrenci lerinin 25,33’ten 41,58’e yüksel tt ikleri 

puana karşın kontrol grubu öğrencilerinin bu puan ı 24,73’ten yaln ız 

31,15’e çıkarmalar ı çarp ıcı bi r durumdur. Bu bulguda da, etkin 
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öğrenmenin asl ında geleneksel öğrenmede sıkl ıkla üzerinde 

durulan bil işsel  alana yönelik öğrenmeyi bel i rgin bir şeki lde 

desteklediği  ortaya çıkmış tır.  

 

4.4 Dördüncü Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 4: Deney grubu i le kontrol  grubu okuduğunu 

anlama becerisi  sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

 Dördüncü denencede yer alan deney ve kontrol  gruplar ındaki 

öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi  sontest puanlar ın ın 

ortalamalar ı arasındaki  fark, uygulanan bağımsız gruplar t-testi  i le 

aşağıdaki  gibidir. 

 

Tablo 4.4 

Grupların Okuduğunu Anlama Becerisi  

Sontest Puanları 

 

 
Gruplar  
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 8,52 1,44 
3,25 ,002 

Kontrol 33 7,24 1,73 

Sd=64 

 

Deney ve kontrol  gruplar ı arasında yap ı lan okuma testinde 

deney grubu öğrencilerinin puan ortalamalar ı daha yüksekti r. 13 

sorunun bulunduğu testte deney grubu 8,52; kontrol  grubu da 7,24 

puana ulaşabi lmişt i r . Yap ı lan t-testi  sonucunda (t=3,25, p<0,05) 

farkın istatistiksel  açıdan da anlaml ı olduğu anlaşı lmıştır.  

 

Başka bir açıdan bakı ld ığında, 13 sorudan 8’in al tındaki leri 

doğru yan ıt layan öğrenci lerin sayısı deney grubunda 7’yken, 
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kontrol  grubunda 21’dir. Bunun yan ında 8 ve daha fazla soruyu 

doğru olarak yan ıt layanlar ın sayısı,  deney grubunda 26’yken, 

kontrol  grubu öğrencilerinin sayısı ancak 12’de kalmış tır. Bu 

durum, aşağıdaki  grafikte daha net biçimde ortaya konmaktad ır:  
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Şekil 4.4 Grupların okuduğunu anlama becerisi  

sontest puanlarına i l işkin graf ik.  

 

Yabancı di l öğreniminin temel hedeflerinden olan edimsel 

alana yönelik olarak okuduğunu anlama testine bakı ld ığında, etkin 

öğrenme model inin çok veriml i  olduğu anlaşılmaktad ır. Deney 

grubundaki  33 öğrenciden 26’sı (%79) 8 ve üzeri  soruyu 

yan ıt larken, bu sayı geleneksel anlayış la ders gören kontrol  grubu 

öğrencilerinde 33 kişiden yaln ız 12’de (%36) kalmıştır.  

 

Bu da asl ında şunu göstermektedir: etkin öğrenmede her  

öğrenci  derse ve öğrenme sürecine doğrudan katı ld ığı için 

derinlemesine ve kal ıcı öğrenme daha iyi  gerçekleşmektedir. Böyle 

olunca da beceriye dönük başar ı da kendil iğinden gelmektedir. 

 

4.5 Beş inci Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 5: Deney grubu ile kontrol  grubu yazma 

becerisi  sontest puanlar ı arasında anlaml ı bi r fark vard ır. 
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 Beş inci  denenceyle i lgi l i  olararak deney ve kontrol  

gruplar ındaki  öğrencilerin yazma becerisi  sontest puanlar ın ın 

ortalamalar ı arasındaki  fark, uygulanan bağımsız gruplar t-testi  i le 

aşağıdaki  gibidir. 

 
Tablo 4.5 

Grupların Yazma Becerisi Sontest Puanları  

 

 
Gruplar  
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Deney 33 62,64 21,86 
6,70 ,000 

Kontrol 33 31,48 15,31 

Sd=64 

 

Deney ve kontrol  gruplar ı arasında yap ı lan yazma becerisi  

testinde deney grubu öğrenci lerinin puan ortalamalar ın ın kontrol 

grubu öğrencilerine göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Testte deney grubu 62,64; kontrol  grubu ise ancak 31,48 puana 

ulaşabilmişt i r . Bu puanlar ayn ı zamanda sözcük sayısın ı  

yansıtmaktad ır. Yap ı lan t-testi  sonucunda (t=6,70, p<0,05) farkın 

istatistiksel  açıdan da anlaml ı olduğu anlaşı lmıştır.  

 

 Yine bu test için de farkl ı bi r açıdan yaklaşı ld ığında, 50 ve 

üzeri  sayıda sözcük kullanan öğrenci sayısı deney grubunda 25 

(%76)’ken, kontrol  grubunda yaln ız 4 (%12)’tür. Aşağıdaki  grafikte 

bu durum daha bel i rgin olarak görülmektedir: 
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Şekil 4.5 Grupların yazma becerisi sontest puanlarına  

i l işk in graf ik.  

 

Yine edimsel alana yönel ik olarak yap ı lan bu testte de etkin 

öğrenme model inin ne kadar etkil i  olduğu ortaya çıkmıştır. Deney 

grubu öğrencilerinin ald ıklar ı 62,64 ortalama puanla, kontrol  grubu 

öğrencilerinin 31,48’l ik ortalama puanlar ı yan yana geti ri ldiğ inde bu 

durum açıkça görülmektedir. 

 

4.6 Alt ınc ı Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 6: Deney grubu i le kontrol  grubu duyuşsal 

tutum ölçeğ i  son uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) 

anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

 Al tıncı denenceye il işkin olarak tutum ölçeğindeki dört faktör 

teker teker incelenmişt i r . Elde edilen sonuçlar aşağıdaki  gibidir: 

 

İlgi ve Merak Faktörü (Deney ve Kontrol  Gruplar ı): 

 

Aşağıda “ilgi ve merak” faktörüne il işkin deney ve kontrol  

gruplar ındaki  öğrencilerin son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  farkın uygulanan bağımsız gruplar t-testi  sonuçlar ı yer 

almaktad ır.  
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Tablo 4.6 

Grupların İ lg i ve Merak Faktörü  

Son Uygulama Puanları 

 
İ lgi ve Merak  

N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p Gruplar 

Deney 33 3,54 ,69 
0,92 ,362 

Kontrol  33 3,37 ,82 

Sd=64 

 

“ İ lgi  ve merak” faktörüne i l işkin tutumlar ında deney ve kontrol  

gruplar ı arasında deney grubu öğrenci lerinin puan ortalamalar ın ın 

daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak, yap ı lan t-testi  sonucunda 

(t=0,92, p>0,05) bu farkın istatistiksel  açıdan anlaml ı olmad ığı  

beli r lenmişt i r . 
 

 Sevme Faktörü (Deney ve Kontrol  Gruplar ı): 
 

“Sevme” faktörüne i l işkin deney ve kontrol gruplar ındaki 

öğrencilerin son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki  

farkın uygulanan bağımsız gruplar t-testi  sonuçlar ı aşağıdaki 

gibidir.  
 

Tablo 4.7 

Grupların Sevme Faktörü  

Son Uygulama Puanları 

 
 

 

 

 

 
Sd=64 

 

Sevme  
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p Gruplar 

Deney 33 3,50 ,87 
0,95 ,348 

Kontrol  33 3,31 ,76 
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“Sevme” faktörü ele al ınd ığında deney ve kontrol  gruplar ı 

arasında deney grubu öğrenci lerinin puan ortalamalar ın ın daha 

fazla olduğu görülmektedir. Ancak,  yap ı lan t-testi  sonucunda 

(t=0,95, p>0,05) bu farkın istatistiksel  açıdan anlaml ı olmad ığı  

görülmektedir. 

 

İstek ve Beklenti Faktörü (Deney ve Kontrol  Gruplar ı): 

 

Aşağıda “istek ve beklenti ” faktörüne il işkin deney ve kontrol 

gruplar ındaki  öğrencilerin son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  farkın uygulanan bağımsız gruplar t-testi  sonuçlar ı yer 

almaktad ır.  
 

Tablo 4.8 

Grupların İstek ve Beklenti Faktörü  

Son Uygulama Puanları 

 
 

 

 

 

 
Sd=64 

 

Tutum ölçeğ indeki  “istek ve beklenti” faktörüne il işkin olarak 

deney ve kontrol  gruplar ı arasında deney grubu öğrenci lerinin puan 

ortalamalar ın ın daha yüksek olduğu görülmektedir. Yap ı lan t-testi 

sonucunda (t=2,64, p<0,05) bu farkın istatistiksel  açıdan anlaml ı 

olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 

 

İstek ve 
Beklent i 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Gruplar 

Deney 33 4,23 ,55 
2,64 ,010 

Kontrol  33 3,84 ,65 
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Kayg ı Faktörü (Deney ve Kontrol  Gruplar ı): 

 

Deney ve kontrol  gruplar ındaki  öğrenci lerin “kayg ı” faktörüne 

i l işkin son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki  farkın 

uygulanan bağımsız gruplar t-testi  sonuçlar ı şöyledir.  

 
Tablo 4.9 

Grupların Kayg ı Faktörü  

Son Uygulama Puanları 

 
 

 

 

 

     
Sd=64 
 

 

Dördüncü faktör olan “kayg ı” ’ya yönelik olarak deney ve 

kontrol  gruplar ı arasında deney grubu öğrencilerinin puan 

ortalamalar ın ın daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi 

sonucunda (t=-3,66, p<0,05)  farkın istatistiksel  açıdan anlaml ı 

olduğu görülmüştür.  

 

 Aşağıdaki  grafikte duyuşsal  tutum ölçeğ ine i l işkin olarak 

deney ve kontrol  gruplar ı öğrencilerinin son uygulama puanlar ın ın 

ortalamalar ı ve bunlar ın karşı laştırmalar ına yer verilmişt i r :  

 

Kayg ı  
 

 
N 
 

_ 
X 
 

 
S 
 

 
t 

 
p 

Gruplar 

Deney 33 2,02 ,70 
-3,66 ,001 

Kontrol  33 2,67 ,73 
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0

1

2

3

4

5

İlgi ve Merak Sevme İstek ve
Beklenti

Kaygı

Deney grubu
Kontrol grubu

 
 Şekil 4.6 Grupların duyuşsal tutum ölçeğ i  son  

uygulama puanlarına i l işkin graf ik.  

 

Al tıncı denence i le i lgil i  olarak özetle “ i lgi  ve merak”  

faktörüyle “sevme” faktörlerinde deney ve kontrol  gruplar ı arasında 

istatistiksel  açıdan bir fark görülmezken, “ istek ve beklenti ” i le 

“kayg ı” faktörlerinde deney grubu lehine bir farkın oluştuğu 

saptanmıştır.  

 

 “ İ lgi  ve merak” i le “sevme” faktörlerinde anlaml ı bi r farkın 

oluşmamasın ın nedenleri  şöyle sıralanabil i r : 

 1 Ders saatinin fazla olmaması ve bu nedenle öğrencilerin 

sıkı lmamalar ı, 

 2 Öğretmene karşı duyulan sevgi , 

 3 Dersin öğrencilerce ana dersler olarak ni telenen derslerin 

arasında görülmemesi, vb. 

 

 Bu iki  faktöre karşın “istek ve beklenti ” faktöründe kontrol 

grubu öğrencilerinin puanlar ın ın 3,84 olması ve deney grubu 

öğrencilerin de 4,23 olması göze çarpmaktad ır.  

 

Bu durum, geleneksel anlayışla ders gören öğrencilerin farkl ı 

nedenlerle de olsa, derse karşı i lgi ve meraklar ın ın olması ya da 

dersi  sevmelerine karşın, isteklerinin ve bu dersten beklenti lerinin 
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etkin öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı di l  dersindeki 

öğrencilere göre daha az olduğunu göstermişt i r . 

 

 Bununla bir l ikte, “kayg ı” faktöründe de kontrol  grubu 

öğrencilerinin puanlar ın ın 2,67, deney grubu öğrencilerin 

puanlar ın ın da 2,02 olması önemli  bir bulgu olarak ni telendiri lebil i r . 

Bu durum, etkin öğrenme model inin, öğrenmenin önünde engel 

oluşturduğu düşünülen kayg ıyı azal ttığın ı göstermişt i r . 

 

4.7 Yedinci Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 7: Deney grubu duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön 

uygulama ve son uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) 

anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

 İlgi ve Merak Faktörü (Deney Grubu):  

 

 Deney grubundaki  öğrencilerin “i lgi  ve merak” faktörü ön ve 

son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki fark, yap ılan 

grup içi  t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 

 
Tablo 4.10 

Deney Grubunun İ lg i ve Merak Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
İ lgi  ve 
Merak 

 
 
N 
 

 
_ 
X 
 

 
 
S 
 

 
 
t 
 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Deney 

Grubu 

Öntest  33 3,55 ,76 
- ,04 ,965 ,67 ,000 

Sontest  33 3,54 ,69 

Sd=32 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      145 
                                               
 Tablo incelendiğinde, deney grubundaki  öğrencilerin tutum 

ölçeğ i  “i lgi  ve merak” faktörüne i l işkin ön uygulama i le son 

uygulama puanlar ı arasında yap ı lan t-testi  sonucunda (t=-0,04,  

p t>0,05) anlaml ı bi r fark bulunmamış tır. Bununla birl ikte puanlar 

arasında (r=,67, p r<0,05) anlaml ı bi r i l işki  görülmüştür. 

 

 Sevme Faktörü (Deney Grubu): 

 

  “Sevme” faktörüyle i lgil i  olarak deney grubundaki 

öğrencilerin ön ve son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  fark, yap ılan grup içi t-testi  i le aşağıdaki gibi 

sonuçlanmış tır. 

 
Tablo 4.11 

Deney Grubunun Sevme Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
Sevme 
  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Deney 

Grubu 
Öntest  33 3,56 ,91 

-,50 ,618 ,66 ,000 
Sontest  33 3,50 ,87 

Sd=32 

  

Deney grubundaki  öğrenci lerin tutum ölçeğ i  “sevme” 

faktörüne il işkin ön uygulama i le son uygulama puanlar ı arasında 

yap ı lan t-testi  sonucunda (t=-0,50, p t>0,05) anlaml ı bi r fark 

bulunmamıştır. Bu faktörde de bir öncekinde olduğu gibi  puanlar 

arasında (r=,66, p r<0,05) anlaml ı bi r i l işki  saptanmıştır.  
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 İstek ve Beklenti Faktörü (Deney Grubu): 

 

  “ İstek ve beklenti ” faktörüne i l işkin deney grubundaki  

öğrencilerin ön ve son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  fark, yap ı lan grup içi  t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 

 
Tablo 4.12 

Deney Grubunun İstek ve Beklenti Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
İstek ve 
Beklent i  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Deney 

Grubu 
Öntest  33 4,23 ,72 

-,04 ,966 ,42 ,014 
Sontest  33 4,22 ,55 

Sd=32 

 
Tutum ölçeğ i  istek ve beklenti  faktörüne bakı ld ığında 

diğerlerinde olduğu gibi  bunda da istatistiksel açıdan (t=-0,04, 

p t>0,05) anlaml ı bi r fark bulunmamıştır. Bu faktörde, puanlar 

arasında (r=,42, p r<0,05) düşük düzeyde de olsa anlaml ı bi r i l işki 

saptanmıştır.  

 

 Kayg ı Faktörü (Deney Grubu): 

 

  Aşağıda “kayg ı” faktörüyle i lgi l i olarak deney grubundaki 

öğrencilerin ön ve son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  fark, yap ı lan grup içi  t-testi  i le şu şeki lde yer 

almaktad ır.  
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Tablo 4.13 

Deney Grubunun Kayg ı Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
Kayg ı  
  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Deney 

Grubu 
Öntest  33 2,62 ,58 

-4,21 ,000 ,20 ,278 
Sontest  33 2,02 ,70 

Sd=32 

 

Deney grubundaki  öğrenci lerin tutum ölçeğ i  “kayg ı” faktörüne 

i l işkin ön uygulama i le son uygulama puanlar ı arasında yap ı lan t-

testi  sonucunda (t=-4,21, p t<0,05) anlaml ı bi r fark vard ır. Puanlar 

arasında (r=,20, p r>0,05) anlaml ı bi r i l işki  görülmemişt i r . 

 

Aşağıdaki  grafikte deney grubundaki  öğrenci lerin tutum 

ölçeğ inde yer alan dört faktöre yönelik ön uygulama ve son 

uygulama puanlar ı yer almaktad ır.  

0

1

2

3

4

5

İlgi ve Merak Sevme İstek ve Beklenti Kaygı

Deney Öntest
Deney Sontest

 
 Şekil 4.7 Deney grubunun duyuşsal tutum ölçeğ i  son  

uygulama puan ına i l işkin graf ik.  

 

Yedinci  denence i le i lgil i  olarak deney grubu öğrencilerinin ön 

uygulama i le son uygulama sonuçlar ı arasında “kayg ı” faktörü 

d ışında istatistiksel  açıdan bir fark oluşmad ığı söylenebi li r . 
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Eğ i t im-öğretim yı l ın ın i lk aylar ında yap ı lan duyuşsal  tutum 

ölçeğ i  ön uygulamasında öğrenci lerin i lk kez karşı laştıklar ı bi r 

derse karşı olumlu tutum sergi lemeleri  doğald ır. Bu nedenle ön 

uygulamayla son uygulama arasında “ilgi  ve merak”, “sevme” i le 

“ istek ve beklenti ” faktörlerine i l işkin puanlar ın korunmuş  olması da 

asl ında olumlu olarak yorumlanabi li r . Bir başka deyişle öğrencilerin 

tutumlar ı yı l  boyunca baş lardaki  olumlu şekl iyle korunabilmişt i r , 

denilebil i r .  

 

Bu durumun üzerine bir de “kayg ı” faktöründeki  ön uygulama 

i le son uygulama arasındaki  farkın 2,62’den 2,02’ye düşmesi 

yukar ıdaki  görüşü destekler ni tel iktedir.  

 

Böylece, etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı dil  olarak 

Almancan ın öğreni lmesine duyuşsal  alan açısından katkı sağ lad ığı, 

özel l ikle kayg ıyı azal ttığı söylenebi li r . 

 

4.8 Sekizinci  Denence ile İlgili Bulgular ve Yorum 

Denence 8: Kontol  grubu duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön 

uygulama ve son uygulama puanlar ı arasında (4 faktör ayr ı ayr ı) 

anlaml ı bi r fark vard ır. 

 

 İlgi ve Merak Faktörü (Kontrol  Grubu): 

 

 Kontrol  grubundaki öğrencilerin “i lgi  ve merak” faktörü ön ve 

son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki fark, yap ılan 

grup içi  t-testi  i le aşağıdaki  gibi  sonuçlanmıştır.  
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Tablo 4.14 

Kontrol Grubunun İ lg i ve Merak Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
İ lgi  ve 
Merak  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Kontrol  

Grubu 
Öntest  33 3,59 ,81 

-2,29 ,029 ,78 ,000 
Sontest  33 3,37 ,82 

Sd=32 

 

Kontrol  grubundaki  öğrencilerin tutum ölçeğ i  “i lgi  ve merak”  

faktörüne il işkin ön uygulama i le son uygulama puanlar ı arasında 

yap ı lan t-testi  sonucunda (t=-2,29, p t<0,05) anlaml ı bi r fark 

saptanmıştır. Puanlar arasında (r=,78, p r<0,05) anlaml ı bi r i l işki 

bulunmaktad ır.  

 
Sevme Faktörü (Kontrol  Grubu): 

 

 Kontrol  grubundaki  öğrencilerin “sevme” faktörü ön ve son 

uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki  fark, yap ı lan grup içi 

t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 
 

Tablo 4.15 

Kontrol Grubunun Sevme Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
Sevme 
  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Kontrol  

Grubu 
Öntest  33 3,60 ,81 

-2,58 ,015 ,65 ,000 
Sontest  33 3,30 ,76 

Sd=32 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      150 
                                               

Kontrol  grubundaki  öğrencilerin tutum ölçeğ i  “sevme” 

faktörüne il işkin ön uygulama i le son uygulama puanlar ı arasında 

yap ı lan t-testi  sonucunda (t=-2,58, p t<0,05) anlaml ı bi r fark vard ır.  

Puanlar arasında (r=,65, p r<0,05) anlaml ı bi r i l işki  vard ır. 

 

 İstek ve Beklenti Faktörü (Kontrol  Grubu): 

 

 “ İ lgi  ve merak” faktörüne i l işkin kontrol  grubundaki 

öğrencilerin ön ve son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı 

arasındaki  fark, yap ı lan grup içi  t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 

 

Tablo 4.16 

Kontrol Grubunun İstek ve Beklenti Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
İstek ve 
Beklent i  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Kontrol  

Grubu 
Öntest  33 4,40 ,60 

-3,83 ,001 ,09 ,610 
Sontest  33 3,84 ,65 

Sd=32 

 

Kontrol  grubundaki  öğrenci lerin tutum ölçeğ i  “ istek ve 

beklenti” faktörüne il işkin ön uygulama ile son uygulama puanlar ı 

arasında yap ı lan t-testi  sonucunda (t=-3,83, p t<0,05) anlaml ı bi r 

fark vard ır. Puanlar arasında (r=,09, p r>0,05) anlaml ı bi r i l işki 

bulunmamıştır.  

 
Kayg ı Faktörü (Kontrol  Grubu): 

 

 “Kayg ı” faktörüne i l işkin kontrol  grubundaki  öğrencilerin ön ve 

son uygulama puanlar ın ın ortalamalar ı arasındaki fark, yap ılan 

grup içi  t-testi  i le aşağıdaki  gibidir. 
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Tablo 4.17 

Kontrol Grubunun Kayg ı Faktörü  

Ön ve Son Uygulama Puanları 

 
Kayg ı  
  

 
N 

 
_ 
X 

 
 
S 

 
 
t 

 
 
p t  

 
 
r 

 
 
p r  Kontrol  

Grubu 
Öntest  33 2,74 ,52 

-,56 ,576 ,33 ,59 
Sontest  33 2,67 ,73 

Sd=32 

 

Kontrol  grubundaki  öğrencilerin tutum ölçeğ i  kayg ı faktörüne 

i l işkin ön uygulama i le son uygulama puanlar ı arasında yap ı lan t-

testi  sonucunda (t=-0,56, p t>0,05) anlaml ı bi r fark görülmemişt i r . 

Puanlar arasında da (r=,33, p r>0,05) anlaml ı bi r i l işki 

bulunmamıştır.  

 

Aşağıdaki  grafikte kontrol  grubu öğrencilerinin tutum 

ölçeğ indeki  dört faktöre i l işkin ön uygulama ve son uygulama 

puanlar ı yer almaktad ır:  

0

1

2

3

4

5

İlgi ve Merak Sevme İstek ve
Beklenti

Kaygı

Kontrol Öntest
Kontrol Sontest

 
 Şekil 4.8 Kontrol grubunun duyuşsal tutum ölçeğ i  son  

uygulama puan ına i l işkin graf ik.  
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Sekizinci  denence i le i lgil i  olarak, kontrol  grubu öğrenci lerinin 

duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön uygulama i le son uygulama “i lgi  ve 

merak”, “sevme” i le “istek ve beklenti ” faktörlerinde istatistiksel 

açıdan anlaml ı farklar ın oluştuğu görülmüştür.  

 

Bu üç faktöre i l işkin olarak, deney grubundaki  öğrenci lerin 

bunlar ı korumalar ına karşın, kontrol  grubundaki  öğrencilerin 

koruyamad ıklar ı anlaşı lmıştır. Bir başka deyiş le kontrol  grubu 

öğrencilerinin, eğ i tim-öğretim yı l ın ın başında ikinci  yabancı dil 

olarak Almanca dersine karşı i lgi  ve meraklar ı; sevgi leri , istek ve 

beklentileri  azalmıştır. Bunun nedeni, geleneksel öğretimin 

öğrenciyi sürecin d ışında tutması, onu edilgin kı lması olarak 

gösterilebil i r . 

 

Kontrol  grubundaki  öğrenci lerin ikinci  yabancı di l  olarak 

Almanca dersine karşı kayg ı lar ı ayn ı düzeyde sürmüştür.  Oysa bu 

durum deney gurundaki  öğrenci lerde kayg ın ın azalması şekl inde 

olmuştur. Böylece etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı dil  olarak 

Almancan ın öğreni lmesinde öğrenci lerin kayg ı lar ın ı gidermesine 

karşın, geleneksel yaklaşımla yürütülen dersteki  öğrencilerin 

kayg ı lar ın ın giderilemediğ i  sonucuna var ı labi l i r . 

 

4.9 Gözlem Yoluyla Elde Edilen Bulgu ve Yorumlar 

Bu baş l ık al tında dersin yürütücüsü tarafından gözlem yoluyla 

elde edi len bulgulara yer verilmişt i r  

 

 1) Eylül  2006 ile 11 Ekim 2007 tarihlerinde, bütün öğrenciler 

ayn ı yöntemle derslere katı lmış lard ır. 

  

2) 11 Ekim 2006’da deney ve kontrol  gruplar ın ın 

beli r lenmesinden sonra 10 Fen A ile 10 Fen C şubelerindeki 
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öğrencilerin ikinci  yabancı dil  olarak Almanca dersinin etkin 

öğrenme model ine göre yürütülmesi  amacıyla hazır lanmalar ına 

baş lanmıştır.  

 

3) Bu amaçla i lk haftalarda öğrencilerin kendi öğrenmelerini 

gerçekleşt i rmelerine il işkin al ıştırmalar yap ılmıştır. Bu süre 

içerisinde öğrenciler tarafından dörder kişi l ik çal ışma gruplar ı 

oluşturulmuş ve gruplarla çal ışmalara Ekim ayın ın 4. haftasında 

baş lanmıştır.   

 

4) Kontrol  grubunda ise dersler her hafta öğretmen merkezl i  

bir şekilde yürütülmüştür. Bi lgiler öğrenci lere hazır olarak 

sunulmuştur.  

 

5) Aral ık ayın ın sonuna kadar deney grubunda bulunan 

öğrencilerin yönteme al ışmada oldukça güçlük çektikleri 

görülmüştür. Bazı öğrenci ler grupla çal ışmayı , bazı lar ı da bilgiye 

ulaşmada harcad ıklar ı çabayı yad ırgamış lard ır. 

 

6) Ancak, deney grubunda Aral ık sonuna doğru öğrencilerin 

yönteme uyum göstermeye baş lad ıklar ı görülmüştür. Öğrenci lerde 

birbirlerine karşı hoşgörü, yard ımlaşma isteğ i  ve rahat tavır lar 

oluşmaya baş lamıştır.  

 

7) Ocak 2007’ye gel indiğinde deney grubundaki  öğrencilerin 

canl ı l ığı ve kontrol  grubundakilerin de tam tersine derse karşı 

i lgisizliği  göze çarpan bir unsur olmuştur. 

 

8) Ders yı l ı boyunca her dönemde ikişer sınav yap ı lmıştır. Bu 

sınavlardan ilk ikisinde, öğretmen merkezl i geleneksel öğretimin 

yürütüldüğü sın ıflardaki öğrenci ler daha başar ı l ı sonuçlar al ırken, 

İkinci  dönemin başında 2007 Mart ayında yap ı lan 3. sınavda deney 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      154 
                                               
grubu öğrencilerinin bulunduğu sın ıftaki  öğrenciler daha başar ı lı 

olmuş lard ır. Üçüncü sınav, özel l ikle birinci  dönemin üni telerini 

kapsamaktayd ı. Bu açıdan bakı ld ığında etkin öğrenme model inin 

kal ıcı öğrenme açısından geleneksel yönteme göre oldukça etki l i 

olduğu görülmüştür.  

 

Sonuç olarak, gerek disiplin sorunlar ı gerekse öğrenme 

sürecindeki verim açısından etkin öğrenme model inin iş levsel 

açıdan önemli  katkı lar ın ın olduğu söylenebil i r . 
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BEŞİNC İ BÖLÜM 

 

SONUÇ, YARGI VE ÖNER İLER 

 

5.1 Sonuç ve Yarg ılar 

 Denence 1:  
  

Etkin öğrenme model ine dayal ı ikinci  yabancı dil  olarak 

Almanca dersine katı lan öğrenci lerin, Almancayı bi l işsel  açıdan 

geleneksel yöntemle ders gören öğrenci lerden daha iyi öğrendikleri 

sonucuna var ı lmış tır.  

 

 Bu sonucun ortaya çıkmasındaki  en önemli  etken, deney 

grubundaki  öğrenci lerin haftada iki  saatle sın ır l ı da olsa, dersin 

neredeyse tamamında öğrenme sürecinde etkin bir katı l ım 

sergilemeleridir. Kümelerdeki  öğrenci lerin birbirleriyle olan işbirl iği , 

diğer kümelerle yar ış hal inde olmalar ı, kendi lerini  rahatça i fade 

edebilecek ortamı sürekl i  olarak bulabilmeleri  bu sonucu 

doğurmuştur, deni lebi l i r .  

 

 Öğrencilerin öğrenme sürecine yoğun katı l ımlar ı, onlar ın 

kendi kendi lerine öğrenme becerilerini  kazanmalar ına da yard ım 

etmişt i r . Öğrenmenin doğal yol larla gerçekleşmesi, ayn ı zamanda 

kal ıcı öğrenmenin de ortaya çıkmasın ı sağ lamıştır.  

 

 Kontrol  grubu öğrencilerinde başarın ın düşük olmasın ın 

nedenleri  olarak yukar ıda sayı lan durumun olmaması  gösteri lebi l i r . 

Bu gruptaki  öğrenciler, öğretmenin kontrolünde, ondan ald ıklar ın ı 

tekrar etmenin d ışında başka bir şey yapmad ıklar ı için, ülkemizde 
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de üzerinde çok fazla durulan bil işsel  alana i l işkin öğrenmelerini 

istenen düzeye çıkaramamış lard ır.  

 

 Denence 2: 

  
Etkin öğrenme model ine dayal ı ders gören deney grubu 

öğrencilerinin, geleneksel yöntemlerle ders gören öğrenci lere göre 

dönem boyunca bi l işsel alana i l işkin öğrenme oranlar ı oldukça 

fazlad ır. Kontrol  grubu öğrencileri  puanlar ın ı 24,73’ten 31,15’e 

yüksel tmişken, deney grubu öğrencileri  ise puanlar ın ı 25,33’ten 

41,58’e çıkarabi lmiş lerdir.  

 

 Bu durumda etkin öğrenme model inin, ikinci yabancı dil  dersi 

için özell ikle de bil işsel  alana yönelik olarak veriml i  bir öğrenme 

model i  olduğu sonucuna var ı labil i r .  

 

 Denence 3: 
 
Kontrol  grubu öğrencilerinin elde ettikleri  bil işsel  alana 

yönel ik ön ve sontestlere bakı lacak olursa, bir farkın olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu farkın deney grubundaki  öğrencilere göre 

oldukça geride kald ığı açıktır. Bunun nedeni olarak, öğrencilerin 

büyük bir kısmın ın derste öğrenme sürecine katılamamalar ı, 

zihinsel  çabaya girmeksizin, öğretmenden ya da ki taptan ald ıklar ın ı 

ezberleyerek öğrenmelerini  gerçekleşt i rmeye çal ışmalar ı gibi 

unsurlar sayı labil i r .  

 

 Geleneksel öğrenmeyle özel l ikle de ülkemizde yı l lard ır 

bi l işsel  alana yönelik başar ı sağ lanmaya çal ışı lmıştır. Bu 

araştırmadaki bulgular da göstermişt i r  ki , sözü edilen başar ı 

öğrencileri  edilgin kı larak elde edilememektedir.  
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 İ lk üç denencenin bulgular ı, etkin öğrenme model inin ikinci 

yabancı dil  olarak Almancan ın bi l işsel  öğrenilmesine geleneksel 

yaklaşıma göre katkı sağ lamada daha yeterl i  ve etki l i  olduğunu 

göstermektedir. 

 

 Denence 4: 
 
Edimsel alana il işkin olarak öğrenci lerin iki  becerileri  test 

edilmişt i r . Bunlardan bir i  okuduğunu anlama, diğeri  de yazma 

becerisidir. Okuduğunu anlama becerisine yönelik sontestte deney 

grubu öğrencilerinin daha başar ı l ı olduklar ı anlaşılmıştır.  

 

Etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı di l  olarak Almanca 

dersinde okuduğunu anlama becerisini  daha iyi  gelişt i rmesinde, 

öğrencilerin kendi aralar ındaki  işbirl iğ i  ve birbirlerine kendi 

strateji lerini  aktarabi lme olanağın ı kullanmalar ı etki l i  olmuştur.  

 

Geleneksel öğrenme yöntemiyle öğrencilerin okuduğunu 

anlama beceri leri , yaln ız kendi enerji lerini  ortaya koyarak bir şeyler 

yapmaya çal ıştıklar ı için ya da “ne de olsa bana söz veri lmez” diye 

sorular ı yan ıt lamad ıklar ı için, yeterince gel işmemişt i r .  

 

 Denence 5: 
  

Edimsel alana yönelik olarak yap ı lan bir diğer test de yazma 

becerisiyle i lgi l i olan ıd ır. Etkin öğrenmenin yazma becerisi 

alan ında geleneksel yönteme göre tam iki  kat daha etki l i  olduğu 

görülmüştür. Okuma becerisinde elde bir metnin olması ve bunun 

yard ımcı unsur  olarak kul lan ılabilmesi ve yazma becerisinde ise 

böyle bir yard ımcı unsurun olmaması  durumu, yazma becerisine 

i l işkin testin sonucunu daha da anlaml ı kı lmaktad ır.  
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 Sonuç olarak, etkin öğrenme modeliyle ders gören 

öğrencilerin öğrendiklerini  uygulayabilecek düzeye ulaşabi ldikleri 

ve geleneksel öğrenme yöntemiyle ders gören öğrenci lerinse, 

edilgin olmalar ı ve yaln ız yüzeysel bi lgilerle yetinmek durumda 

kald ıklar ı için yabancı dilde vazgeçilmez olan beceri  gelişt irmede 

yetersiz kald ıklar ı söylenebil ir . 

 

 Yukar ıdaki  iki (4 ve 5) denenceye göre etkin öğrenme 

model inin, ikinci  yabancı di l olarak Almancan ın edimsel 

öğrenilmesine geleneksel öğrenme yaklaşımına göre bel i rgin bir 

şeki lde daha fazla katkı sağ lad ığı sonucuna ulaşı lmaktad ır.  

   

Denence 6: 
 
 Bu denencede gruplar ın duyuşsal  tutum ölçeğ i  son 

uygulamasındaki  bulgular ele al ınmışt ır. Ölçekte öğrencilerin dört 

faktöre i l işkin tutumlar ı ölçülmüştür. Bunlardan “i lgi  ve merak” i le 

“sevme” faktörlerinde deney grubunun lehine yaklaşık 0,20 puan 

fark olmasına karşın, bu durum istatistiksel  açıdan anlaml ı değ i ldi r.  

 

Yukar ıdaki  iki  faktöre karşın “istek ve beklenti ” i le “kayg ı” 

faktörlerinde deney grubu lehine anlaml ı bi r farkın oluştuğu 

görülmektedir.  

 

Sonuç olarak, etkin öğrenme model inin öğrencilerin ikinci  

yabancı di l olarak Almancayı, duyuşsal  boyutta öğrenmelerine 

olumlu katkı sağ lad ığı söylenebili r . Geleneksel öğrenmedeyse, 

öğrencilerin i lgileri  ve meraklar ı ya da derse karşı sevgileri  oluşsa 

bi le Almanca dersine karşı beklentileri  ve isteklerinin azald ığı, 

kayg ı lar ın ın da arttığı görülmektedir.  
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Denence 7: 
 
Deney grubundaki  öğrencilerin duyuşsal  tutum ölçeğ i  ön ve 

son uygulama puanlar ına bakı ld ığında, “kayg ı” faktöründe beli rgin 

bir düşüş gözlenirken, diğer faktörlerde anlaml ı bi r fark 

bulunmamıştır.  

 

Öğrencilerin i lk kez karşı laştıklar ı bi r derse karşı daha olumlu 

tutum sergi lemeleri  doğald ır. Bu olumlu tutumun 6-7 ayl ık bir 

sürede azalmaması  önemlidir. Bu durumda, etkin öğrenme 

model inin öğrencilerin dersin başındaki  enerji lerini korumalar ı 

açısından önemli  bir işleve sahip olduğu görülmektedir.  

 

Etkin öğrenme model inin bir diğer katkısı da öğrenci lerin 

kayg ı lar ın ın azalmasına yol  açmasıd ır. Bunun da nedeni etkin 

öğrenme model inin öğrenci lerin Almancayı öğrenme sürecinde 

bağımsız ve arkadaş lar ıyla işbirl iğ i  yoluyla öğrenmelerini 

desteklemesi ve bu yol la kayg ılar ın ın giderilmesi  şekl inde 

düşünülebi l i r . 

 

Denence 8: 
 
Kontrol  grubu öğrencilerinin duyuşsal tutum ölçeğ i  ön ve son 

uygulamalar ına bakı ld ığında, geleneksel yöntemle ders gören 

öğrencilerin Almancaya karşı kayg ı lar ın ın azalmad ığı ve diğer 

faktörlerde de istatistiksel  açıdan anlaml ı farklar görüldüğü 

anlaşı lmaktad ır. Öğrenci lerin bu derse karşı i lgi , merak, sevgi , 

istek ve beklentileri  ders yıl ı başındakine göre azalmıştır.  

 

Sonuç olarak, geleneksel yabancı dil öğretiminin öğrenci leri 

duyuşsal  öğrenme açısından olumlu yönde desteklemediğ i  

anlaşı lmıştır.  
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6, 7 ve 8. denencelere bir bütün olarak bakı ld ığında, etkin 

öğrenme model inin Almancan ın duyuşsal  öğrenilmesine geleneksel 

öğretime göre daha fazla katkı sağ lad ığı görülmektedir.  

 

5.2 Öneri ler 

Bu baş l ık al tında araştırman ın sonunda gel inen noktaya göre 

araştırmacın ın çeş i t l i  önerilerine yer verilmişt i r . 

 

Etkinliklere İlişkin Öneriler 

 

1) Etkinlikler, ne öğrencilerin düzeylerinin çok üzerinde ne de 

al tında olmal ıd ır. Öğrenci lerin düzeylerinin çok az üzerinde 

hazır lanacak etkinlikler, onlar ın öğrenme meraklar ın ı, derse 

katı l ımlar ın ı, bi r başka deyişle zinde bir öğrenme süreci  

yaşamalar ın ı olanakl ı kılacaktır. Düzey çok üst sın ır larda 

olduğunda kümedeki öğrenci lerin yaln ızca en iyi  olanlar ı etkin hele 

gelecekti r. Bu da öğrenci katı l ımın ı azal tır. Düşük düzeyde 

hazır lanmış etkinl ikler de öğrenci lerin meraklar ın ı, öğrenme 

isteklerini  azal tır. Bu durumda ders akışı engel leneceğinden, sın ıf 

yönetimi açısından disiplin sorunlar ına yol  açabili r . 

 

 2) Yabancı dil  dersinin temel hedefi erek dilsel yap ı bi lgisinin 

öğrencilere aktar ılması değ i ldi r. Günümüzde artık bu konuya 

geleneksele göre daha farkl ı yaklaşı lmaktad ır. Öncel ikli  hedef, 

öğrencinin yabancı di l  dersinde o dil i  kullanarak iletiş im kurma 

becerisini  kazanmasıd ır. Etkinl ikler de bu söyleme uygun olarak 

hazır lanmal ıd ır.  

 

3) Etkinlikler, yabancı dil  öğreniminin yöntem ve tekniklerini 

öğrencilere öğretecek şekilde tasarlanmal ıd ır. Örneğ in, sözcük 

dağarcığın ı gelişt irmede ezber d ışında başka ne tür çal ışmalar ın 
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yap ı labileceğine il işkin kümeler arası yar ışmalar düzenlenebili r . 

Böylece öğrenci ler, kendi öğrenme strateji lerinin yan ında farkl ı 

taktikleri  de görüp uygulama olanağın ı elde edebi leceklerdir.  

 

4) Etkinl ikler, ikinci  yabancı dil  dersine özgü olanaklar ın 

kul lan ılmasın ı kolaylaştırmal ıd ır. Örneğ in Almancadaki  tan ıml ık 

kavramın ın öğrenci ler tarafından öğreni lmesi hedefleniyorsa, öyle 

bir etkinl ik planlanmal ıd ır ki , öğrenciler İngilizceden bi ldikleri  bu 

kavramı Almancadakini  öğrenmek için kul lanabilsinler.  

 

Öğretmenlere Yönelik Öneriler 

 

1) Öncelikle,  etkin öğrenme model inin ikinci  yabancı dil 

olarak Almanca dersinde, ya da başka bir derste etkil i  ve veriml i  

sonuçlar vermesi isteniyorsa, dersi yürütecek öğretmenin bu 

konuda derinlemesine araştırma yapması ve konuyu iyice 

özümsemesi gerekir. 

 

2) Öğrenciler, ders yıl ı boyunca Almancaya i l işkin ne 

yapacaklar ın ı bilmeleri  durumunda, yaptıklar ı işlerden daha fazla 

zevk alabil ir ler. Bu da onlar ın güdülenmelerini  artır ır. 

 

3) Ders yı l ı başlar ında etkin öğrenme model ine yeni 

geçi lmişse, geleneksele göre daha ağır bir i lerleme olabil i r . Ya da 

öğrencilerin etkin olmaya karşı di renç göstermeleri  durumu söz 

konusu olabil i r . Böyle durumlarda, başar ısızl ık yaşanacağına i l işkin 

bir kayg ıya gerek yoktur. Eğer model iyi özümsenmişse (öğretmen 

tarafından), 2-3 aya kadar sistem oturacaktır. Böylel ikle önceleri 

ağır i lerlenmesine karşın bu aşamadan baş layarak çok daha etkil i , 

h ızl ı ve veriml i  sonuçlar al ınacaktır. 
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Araşt ırmac ılara Yönelik Öneriler 

 

Özel likle etkin öğrenme model inin i l işki l i  olduğu diğer 

alanlar ın özel  olarak ele al ınd ığı araştırmalar yürütülebil i r . Bunlara 

örnek olarak aşağıdaki  konular incelenebil i r : 

 

1) “Beyne dayal ı öğrenme yaklaşımın ın ikinci  yabancı dil  

olarak Almancan ın öğreni lmesine etkisi .” 

 

2) “Probleme dayal ı öğrenme yaklaşımın ın ikinci  yabancı di l 

olarak Almancan ın öğreni lmesine etkisi .” 

 

3) “Yaratıcı düşünme strate jisinin ikinci  yabancı di l  olarak 

Almanca dersinde konuşma becerisine etkisi .” vb. 

 

Bu konuya il işkin olarak ölçme ve değerlendirmeye yönel ik 

araştırmalar yürütülebi l i r . Bir başka deyiş le etkin öğrenme 

model ine dayal ı ikinci  yabancı dil dersinde farkl ı ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin ne gibi  etkilerinin olduğu gibi 

araştırmalar da yürütülebil i r . 

 

Bunlar ın yan ı sıra öğretmenlerin etkin öğrenme temel l i  derse 

hazır lanmalar ına yönel ik araştırmalar da yararl ı olabil i r . 

 

 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      163 
                                               

KAYNAKÇA 

 

Açıkgöz, K. Ü. (2003), Akt if Öğrenme  (2. Basım), İzmir: Eğ i t im 

Dünyası Yayınlar ı 

 

Adal ı, O. (2004), Türkiye Türkçesinde Biç imbir imler  (2. Basım), 

İstanbul: Papatya Yayıncı l ık 

 

Ad ıgüzel, T. / Akp ınar, Y. (2001), “Bi lgisayar Tabanl ı Çoklu 

Gösterimlerle İ lköğretim Öğrenci lerinin Problem Çözme 

Beceri lerinin Gel işti ri lmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğ i t im 

Bil imler i 1 / 2, 231 – 244 

 

Albers H. G. / Bol ton, S. (2005), Testen und Prüfen in der 

Grundstufe , Berl in: Langenscheidt Verlag  

 

Al tınok, V. (2004), “Öğrenen Sın ıf Nedir?”, Eğ it ime İ l işkin 

Çeş it lemeler 1, 255 – 260  

 

Arak, H. (2004), İngil izce-Almanca-Türkçe Karşı laştırmalı Dilb ilg is i,  

Ankara: Hacettepe-Taş  

 

Arslan, A. /  Yanpar -  Şahin T. (2004), “Oluşturmacı  Yaklaşıma 

Dayal ı İşbirl ikli  Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal 

Öğrenmelerine Etkisi ”, XIII.  Ulusal Eğ it im Bil imler i 

Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversi tesi 

 

Bağcı K.  G. (2001), “Oluşturmacı  Fen Öğretimi”, Kuram ve 

Uygulamada Eğ i t im Bi l imleri  1/1, 7-22, İstanbul: EDAM 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      164 
                                               
Bağçeci , B. (2004), “Ortaöğretim Kurumlar ında İngi lizce Öğretimine 

İ l işkin Öğrenci  Tutumlar ı (Gaziantep İ l i  Örneğ i )”, XIII. Ulusal 

Eğ it im Bil imler i Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversi tesi ,  

 

Balcı, T. (1990), “Linguistisch-Didaktische Bearbei tung 

Sprachl icher Interferenzfehler Bei Fortgeschri ttenen 

Nernern Des Deutschen Als Fremdsprache Unter Den 

Sprechern Des Türkischen”, Yay ınlanmam ış Doktora Tezi, 

Universi tät für Bildungswissenschaften in Klagenfurt, 

Klagenfurt 

 

Baş, T. (2005), Anket Nası l  Hazır lan ı r , Uygulan ır, Değerlendiri l i r? 

(3. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncı l ık 

 

Başaran, İ. E. (1994), Eğ i t ime Gir iş (4. Basım), Ankara: Kad ıoğ lu 

Matbaası  

 

Başaran, İ. E.  (2000), Eğ it im Yönet imi (4. Basım), Ankara: Feryal  

Matbaası  

 

Bayram, N. (2004), Sosyal Bil imlerde SPSS ile Ver i Anal izi,  Bursa:  

Ezgi  Ki tabevi 

 

Binbaşıoğ lu, C. (1992), Eğ it im Psikoloj is i (8. Basım), Ankara:  

Kad ıoğ lu Matbaası  

 

Binbaşıoğ lu, C. (2003), Eğ it im ve Öğretim Üzer ine Yazı lar , Ankara:  

Nobel Yayıncı l ık 

 

Börncke, F. (2000), Model l ierung syntaktischer Strukturen 

natürlicher Sprachen Hi l fe von Graphgrammatiken, 

Yayınlanmam ış Doktora Tezi, Universi tät Passau 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      165 
                                               
 

Bümen, N. T. (2002), Okulda Çoklu Zeka Kuram ı, Ankara: Pegem A 

Yayıncı l ık 

 

Büyüköztürk, Ş. (2004), Sosyal Bil imler İçin Ver i Anal izi El Kitab ı  

(4. Basım), Ankara: Pegem A Ya ıncı l ık 

 

Caine, R. N. / Caine, G. (2002), Beyin Temelli Öğrenme  (Çev. G. 

Ülgen), Ankara: Nobel Yayıncı l ık 

 

Charles, C. M. (1999), Öğretmenler İçin Piaget İ lke ler i, (Çev.: G. 

Ülgen), (2. Basım), Ankara: An ı Yayınc ı l ık 

 

Chen, Y. H. (2005), “Deutsch als Tertiärsprache in Taiwan unter 

besonderer Berücksichtigung des Chinesischen als L1 und 

des Engl ischen als erster Fremdsprache”, Yayınlanmam ış 

Doktora Tezi, Hamburg: Hamburg Üniversi tesi 

 

Cul ler, J.  (1985),  Saussure ,  (Çev. :  N.  Akbulut) ,  İstanbul :  Afa  

Yay ınlar ı   

 

Çakır, F. (2000), Sosyal Bil imlerde İstat ist ik, İstanbul: Al fa 

Yayıncı l ık 

 

Çivi , C. (2004), “Yaratıcı l ık ve Yaratıcı Birey Yetişt i rme”,  Eğ it ime 

İ l işkin Çeş it lemeler 1, 221 – 230 

 

Demircan, Ö. (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemler i, İstanbul: 

Ekin Eğ i t im-Yayıncı l ık 

 

Demirel , Ö. (1993), Yabancı Dil Öğretimi ( İ lkeler, Yöntemler,  

Teknik ler) , Ankara: Usem Yayınlar ı 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      166 
                                               
 

Demirel , Ö. (2000), Karşı laştırmalı Eğ it im , Ankara: Pegem A 

Yayıncı l ık 

 

Demirel , Ö. (2004), “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme 

Sürecine Etkisi ”, XIII. Ulusal  Eğ it im Bil imler i Kurultayı, 

Malatya: İnönü Üniversitesi  

 

Demirel , Ö. (2005), Öğretme Sanatı (8. Basım), Ankara: Pegem A 

Yayıncı l ık 

 

Doğan, B. (2002), “Strateji  Öğretiminin İşbirl ikl i  ve Geleneksel 

Sın ıf larda Okuduğunu anlama Beceri leri , Güdü ve Hatırda 

Tutma Üzerindeki  Etkileri ”, Yayınlanmam ış Doktora Tezi, 

Dokuz Eylül  Üniversi tesi , Eğ i tim Bi l imleri , İzmir 

 

Durmuş, S. (2001), “Matematik Eğ i t iminde Oluşturmacı 

Yaklaşımlar”, Kuram ve Uygulamada Eğ it im Bil imler i 1, 91 – 

107 

 

Ekiz, D. (2003), Eğ it imde Araştırma Yöntem ve Metodlar ına Gir iş  

(Ni tel , Nicel  ve Eleşt irel Kuram Metodoloji leri ), Ankara: An ı 

Yayıncı l ık 

 

Ensari , H. (2002), 21. Yüzyı l  Okullar ı  İçin Toplam Kal ite Yönet imi 

(3. Basım), İstanbul: Sistem Yayıncı l ık 

 

Erdem, A. R. (2004), “Nası l  Bir Örgün Eğ i t im Sistemi?”, Eğ it ime 

İ l işkin Çeş it lemeler 1, 73 – 86 

 

Erden, M. / Akman, Y. (2004), Geliş im ve Öğrenme  (13. Basım), 

Ankara: Arkadaş Yayınevi  



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      167 
                                               
 

Fandrych, C. (2005), Die Grammatik, Stuttgart: Ernst Klett Verlag 

 

Fandrych, C. / Tallowitz, U. (2000), Klipp und Klar  

Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch , Stuttgart: Ernst Klett 

Verlag 

 

Ferriere, A. (Çev.: M. Baha, 2004),  Ovide Decroly’n in Ermitaj  

Okulu , Ankara: An ı Yayınc ı l ık  

 

Genç, A. (2003), Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca 

Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncı l ık 

 

Gerngroß, G. / Krenn, W. / Puchta, H. (1999), Grammatik Kreativ, 

Berl in: Langenscheidt Verlag 

 

Gömleksiz, M. (1997), Kubaşık Öğrenme , Adana: Baki  Ki tabevi  

 

Helbig, G. / Buscha, J. (1991), Übungsgrammatik Deutsch , Leibzig: 

Langenscheidt Verlag 

 

Helbig, G. / Buscha, J. (1992), Leitfaden der deutschen Grammatik 

(6. Auflage), Leibzig: Langenscheidt Verlag 

 

Hesapçıoğ lu, M. (1994), Öğret im İ lke ve Yöntemler i, Eğ i t im 

Programlar ı ve Öğretim (4. Basım), İstanbul: Beta Yayıncı l ık 

 

İzgören, M. K. (2003), Oyunlarla Dil Öğretimi (2. Basım), Ankara:  

Academyplus Yayınevi   

 

Kara, A. (2003), “Duyuşsal Boyut Ağır l ıkl ı Bir Programın 

Öğrencilerin Duyuşsal  Geliş imine ve Akademik Başar ısına 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      168 
                                               

Etkisi”, Yayınlanmam ış Doktora Tezi,  F ırat Üniversi tesi 

Sosyal Bi l imler Ensti tüsü Eğ i tim Bi l imleri  Anabilim Dal ı, 

Elazığ  

 

Karasar, N. (1998), Bil imsel Araştırma Yöntemi (8. Basım), Ankara:  

Nobel Yayın Dağıtım 

 

Kaya, Y. K. (1999), Eğ i t im Yönet imi (7. Basım), Ankara: Bi l im 

Yayıncı l ık 

 

Kı l ıç, E. (2004), “Durumlu Öğrenme Kuramın ın Eğ i t imdeki  Yeri  ve 

Önemi”, Gazi Eğ it im Fakültesi Dergis i Cilt 24 Sayı 3, 307-

320, Ankara: Gazi  Üniversi tesi 

 

Kı l ıç, G. B. (2001), “Oluşturmacı  Fen Öğretimi”, Kuram ve 

Uygulamada Eğ it im Bil imler i 1, 7 – 22 

 

Kıran, Z. (2002), Dilb il ime Gir iş (Di lbilgisinden Dilbil ime), (2. 

Basım), Ankara: Seçkin Yayıncı l ık    

 

Koç, G. (2002), “Yap ı land ırmacı Öğrenme Yaklaşımın ın Duyuşsal  

ve Bi l işsel  Öğrenme Üzerine Etkisi ”, Yayınlanmam ış Doktora 

Tezi, Hacettepe Üniversi tesi  Sosyal Bil imler Ensti tüsü 

Eğ i t im Bi l imleri  Anabil im Dal ı, Ankara 

 

Korkmaz, İ. (2004), “ İşbirl iğine Dayal ı Öğrenme”, Eğ it ime İ l işkin 

Çeş it lemeler 1, 211 – 219 

 

Köken, N. (2004), “Düşünme ve Eğ i t im”, Eğ it ime İ l işkin 

Çeş it lemeler 1, 109 – 130  

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      169 
                                               
Kurt, M. (2002), “ İngi lizce Okuma Becerilerinin Kazand ır ılmasında 

Derinlemesine Düşünme Strate jisinin Uygulanması”, 

Yayınlanmam ış Doktora Tezi,  Ankara Üniversi tesi  Eği t im 

Bi limleri  Ensti tüsü, Ankara 

 

Maden, M. (2004), İngil izce Öğret im Rehberi, Ankara: Yeryüzü 

Yayınevi  

 

MEB (Mi l l i  Eğ i tim Bakanl ığı) (2006), “Ortaöğretim Kurumlar ı 10, 11 

ve 12. Sın ıf İkinci  Yabancı Dil  Almanca Dersi  Öğretim 

Programı”,  www.ttkb.meb.gov.tr, Ankara: Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı  

 

Morin, E. (2003), Geleceğ in Eğ i t imi İçin Gerekl i Yedi Bilg i, (Çev.:  

H. Di ll i ) , İstanbul: İstanbul Bi lgi  Üniversi tesi  Yayınlar ı 

 

Neuner, G. / Hunfeld, H. (2003), Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts Eine Einführung , Berl in: Langenscheidt 

Verlag 

 

Neuner, G. / Hufeisen, B. (2001), Mehrsprachigkeit  und 

Tertiärsprachenlernen  (Erprobungsfassung) 

 

Neuner, G. /Koi than, U. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Engl isch, (Teil  2) 

Curriculumentwicklung für den Tertiärsprachenunterr icht, 

Kassel 

 

Neuner, G. / Koi than, U. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Englisch, (Tei l 5.1) 

Wortschatzarbeit im Tert iärsprachenunterricht, Kassel 

 

http://www.ttkb.meb.gov.tr


 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      170 
                                               
Neuner, G. / Koi than, U. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Englisch, (Tei l 5.5) 

Mehrsprachigkeit im Anfangsunterr icht , Kassel 

 

Neuner, G. / Kursisa A. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Engl isch, (Tei l 4) (Prüfungen und 

Lernkontrollen im Tert iärsprachenunterr icht, 

(Erprobungsfassung), Goethe Insti tut, München 

 

Neuner, G. / Kursisa A. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Englisch, (Teil 5.2) Grammatikarbeit  

im Tert iärsprachenunterr icht, Kassel 

 

Neuner, G. / Kursisa A. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen 

Beispiele Deutsch nach Engl isch, (Tei l  5.3) Textarbeit im 

Tertiärsprachenunterricht, Kassel 

 

Neuner, G. (2001), Tertiärsprachen lehren und lernen Beispiele 

Deutsch nach Engl isch, (Teil  3) (Lehrmaterial ienentwicklung 

für den Terti iärsprachenunterr icht) , Goethe Insti tut, 

München 

 

Ni lsson, T. (2002), “Das Di lemma der Deutschen Schulgrammatik“, 

Yayınlanmam ış Doktora Tezi, Universi tät Duisburg 

 

Oğuzkan, A. F. (1993), Eğ it im Terimler i Sözlüğü (3. Basım), 

Ankara: Emel Matbaacı l ık 

 

Ossege, D. “Erprobung der Methode ‘Lernen durch Lehren’ im 

Anfangsunterricht”, URL: www.LdL.de , 2004 

 

http://www.LdL.de


 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      171 
                                               
Özbay, Y. (2004): Geliş im ve Öğrenme Psikoloj is i (5. Basım), 

Ankara, Pegem A Yayıncı l ık 

 

Özden, Y. (2002), Eğ it imde Yeni Değerler  (5. Basım), Ankara: 

Pegem A Yay ıncı l ık 

 

Özden, Y. (2003), Öğrenme ve Öğretme , (5. Basım), Ankara:  

Pegem A Yay ıncı l ık 

 

Özder, H. (1996), “Tam Öğrenmeye Dayal ı İşbirl ikli  Öğrenme 

Model inin Etki l i l iği ” , Yayınlanmam ış Doktora Tezi, 

Hacettepe Üniversi tesi  Sosyal Bil imler Ensti tüsü, Ankara 

 

Özsoy, O. (2003), Etkin Öğrenci, Etk in Öğretmen, Etkin Eğ it im  (2.  

Basım), İstanbul: Hayat Yayıncı l ık 

 

Penning, S. (2004), “Schri tte-Einstufungstest (Teil  1 und 2)”, Max-

Hueber Verlag, www.hueber.de 

 

Rowl inson, W. G. (2000), German Grammar , New York: Oxford 

Universi ty Press 

 

Saban, A. (2004), Çoklu Zeka Teoris i ve Eğ i t im  (4. Basım), 

İstanbul: Nobel Yayıncı l ık 

 

Saban, A.  (2004), Öğrenme Öğretme Süreci, Yeni Teori  ve 

Yaklaşımlar (3. Basım), Ankara: Nobel Yayıncı l ık 

 

Saussure, F. de (1998), Genel Dilb il im Dersleri, (Çev.: B. Vardar), 

İstanbul: Multi l ingual 

 

http://www.hueber.de


 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      172 
                                               
Semerci , Ç. (2001), “Oluşturmacı l ık Kuramına Göre Ölçme ve 

Değerlendirme”, Kuram ve Uygulamada Eğ it im Bil imler i 1 / 

2,  429-440  

 

Serindağ , E. (2003), “Zur Didaktik-Mothodik der Ausnützung des 

Engl ischen als Erster FS im Unterricht (Deutsch als zweite 

FS) Bei Muttersprachlern des Türkischen”, Yayınlanmam ış 

Doktora Tezi, Çukurova Üniversi tesi  Sosyal Bi l imler 

Ensti tüsü, Adana 

 

Sever, S. (1997), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme , Ankara: An ı 

Yayıncı l ık 

 

Sever, S. (2006), Etkin l iklerle Türkçe Öğretimi, İstanbul: Morpa 

Yayıncı l ık 

 

Sönmez, V.  (1998), Gelecekteki Olas ı Eğ it im Sistemler i, Ankara: 

An ı Yayıncı l ık 

 

Sönmez, V. (2004), Dizgel i Eğ i t im , Ankara: An ı Yayıncı l ık 

 

Sönmez, V.  (2004), Öğretmenl ik Mesleğ ine Gir iş (4. Basım), 

Ankara: An ı Yayınlar ı 

 

Sönmez, V.  (2004), Program Gel işt irmede Öğretmen El Kitab ı (11.  

Basım), Ankara: An ı  Yayıncı l ık 

 

Şahinel , M. G. (2002), “Etkin Öğrenme Model ine Dayal ı Öğretimin 

İngi lizce Tümleş ik Di l Becerilerinin Gel işti ri lmesine Etkisi ”, 

Yayınlanmam ış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversi tesi Sosyal 

Bi l imler Ensti tüsü, Ankara 

 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      173 
                                               
Şahinel , M. G. (2003), Etkin Öğrenme , Ankara: Pegem A Yayıncı l ık 

 

Ş işman, M. (2006), Eğ i t im Bil imine Gir iş, Ankara: Pegem A 

Yayıncı l ık 

 

Tezcan, M. (2002), Postmodern ve Küresel  Toplumda Eğ it im , 

Ankara: An ı Yayıncı l ık 

 

Topaloğlu, A. (1989), Dil Bilg is i Terimleri Sözlüğü , İstanbul: Ötüken 

Neşr iyat 

 

Ulr ich, W. (1995), Linguist ik für den Deutschunterricht, Aachen-

Hahn: Hohner Verlagsgesel lschaft,  

 

Uzun, N. E. (2000), Anaçizgi leriyle Evrensel Dilb ilg is i ve Türkçe ,  

İstanbul: Multi l ingual,  

 

Vardar, B. (1998), Açıklamalı Dilb il im Terimler i Sözlüğü , İstanbul: 

ABC Kitapevi  A.Ş.  

 

Vardar, B. (1998), Dilb il imin Temel Kavram ve İ lkeleri, İstanbul: 

Multi l ingual  

 

Yanpar – Şahin, T. (2001), “Oluşturmacı Yaklaşımın Sosyal Bi lgi ler 

Dersinde Bi lişsel  ve Duyuşsal  Öğrenmeye Etkisi”, Kuram ve 

Uygulamada Eğ i t im Bi l imleri  1 / 2, 463 – 482 

 

Yı ld ır ım, R. (2004), Öğrenmeyi Öğrenmek (9. Basım, İstanbul: 

Sistem Yay ıncı l ık 

 

Yı ld ız, C. (2003), Türkçe Öğretiminde Alternat if Yöntemler , Ankara:  

An ı Yayıncı l ık 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      174 
                                               
 

Zohar, D. (2005), Kuantum Benl ik, (Çev. S. Kervanoğ lu), Ankara:  

Doruk Yayıncı l ık 



 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      175 
                                               

 Ek - 1 
 

Başarı Testi 
 
 
Einstufungstest –Teil 1 (Schritte 1 und 2) Aufgabenblatt 

 

Schri tte – Einstufungstest – Teil  1 (Schri tte 1 und 2) © Max Hueber 

Verlag 2004; Autorin: Sylvette Penning 

 

Bi tte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt 

nur eine richtige Lösung. 

 
1 _ Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie _________ Sie? 

_ Davide Mondini . 

a) heißt    b) heißen    

c) bist    d) heiße 

 

2 _ Was _________ du? 

_ Polnisch und ein bisschen Englisch. 

a) sprichst    b) sprecht    

c) ist    d) sprechen 

 
3 _ _________ kommen Sie, Herr Pasquier? 

_ _________ Frankreich. 

a) Wie ... In   b) Wer ... Von   

c) Was ... Bis   d) Woher ... Aus 

 
4 _ _________ du Kinder? 

_ Ja, zwei. 

a) Haben    b) Hast    

c) Habt    d) Habe 
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5 _ Das _________ meine Schwester und das _________ meine 

Eltern. 

a) ist ... sind   b) ist ... ist    

c) sind ... ist   d) ist ... / – 
 
6 _ Das sind Claire und Charles. _________ leben in der Schweiz.  

a) Wir    b) Sie     

c) Ihr    d) Er 

 
7 _ Wo _________ ihr? 

_ In Berl in. 

a) kommt    b) habt    

c) sprecht    d) wohnt 

 
8 _ Mama, ist das eine Tomate? 

_ Nein. Das ist doch _________ Tomate, das ist eine Orange. 

a) nicht    b) nein    

c) keine    d) nichts 

 

9 _ Möchten Sie sonst noch etwas? 

_ Ja, ich brauche noch _________. Was kostet ein Ki lo? 

a) Apfel     b) Äpfel     

c) Äpfeln    d) Apfels 

 
10 _ Ich hätte gern Tomaten. 

_ Wie viel  _________ Sie denn? Ein Kilo? 

a) möchte    b) möchtet    

c) möchtest   d) möchten 
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11 _ Wie gefäll t Ihnen das Sofa hier? 

_ Gut, _________ ist sehr schön. 

a) sie    b) es     

c) er     d) ihr 

 

12 _ Das Wohnzimmer ist sehr klein. 

_ Was? Das Zimmer ist doch _________ klein. Es ist groß! 

a) nicht    b) kein    

c) keine    d) nichts 

 
13 _ Ist die Wohnung teuer? 

_ Nein, sie ist sehr _________. 

a) brei t    b) neu     

c) bi l l ig    d) hell 

Schritte – 

14 _ Wie spät ist es? 

a) fünf nach halb eins 

b) fünf vor halb eins 

c) fünfundzwanzig nach zwölf  

d) fünfunddreißig vor eins 

 
15 _ Was machst du gern? 

_ Ich _________. 

a) gern fernsehen   b) fern gern sehen   

c) sehe fern gern   d) sehe gern fern 

 
16 _ Wann ist die Praxis geöffnet? 

_ _________ 8 Uhr 30 _________ 16 Uhr 30. 

a) Von ... bis   b) Um ... am    

c) Am . .. um   d) Bis ... von 
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17 _ _________ du auch so gerne Pizza? 

a) Esst    b) Isst     

c) Esse    d) Essen 

 
18 _ Hast du _________ Lieblingsfi lm? 

_ Ja, Metropol is. Der Film ist super!  

a) ein    b) der     

c) einen    d) den 

 
19 _ Entschuldigung, wo ist hier der Fisch? 

_ Tut mir Leid, wir haben _________ Fisch. 

a) kein    b) nicht    

c) keinen    d) keine 

 
20 _ Was ist dein Hobby? 

_ Lesen. _________ auch gern? 

a) Hast du    b) Liest du    

c) Machst du   d) Möchtest du 

 

21 _ Hast du den Wein nicht dabei? 

_ _________. 

a) Ja    b) Nicht    

c) Keinen    d) Doch 

 
22 _ Mira ist krank. Sie _________ nicht in die Schule gehen. 

a) können    b) kannst    

c) kann    d) könnt 
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23 _ Was macht ihr am Wochenende? 

_ Wir _________ am Samstag _________. 

a) wol len ... Fußbal l  spielen    

b) spielen ... Fußbal l  wollen 

c) Fußball  ... spielen wol len    

d) Fußbal l  ... wol len spielen 

 

24 _ Was _________ du am Sonntag gemacht? 

_ Nichts. 

a) bist    b) kannst    

c) hast    d) wi l lst 

 
25 _ Ich bin am Wochenende zu Marco _________. 

a) fahre    b) fahren    

c) gefahren   d) fährt 
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Ek  - 2 
 

Okuma Becerisine İlişkin Test 
 
Adı, soyadı: OKUMA BECERİSİ 
Numarası: 
Sınıfı: 
 
 
 
 
 
Lies den Text und überlege: richtig (r) oder falsch (f)? Kreuze an! 
 
Martina Schmalen ist 40 Jahre alt, arbeitet als Sekräterin in Köln und hat viele Hobbys. 
Sie geht mit ihrem Hund Flox spazieren, fährt Rad und arbeitet gern in ihrem kleinen 
Garten. Ihr Mann Helmut, 46, ist Musiker. Er spielt Gitarre und singt in einer Musik-
Bar in Köln. Er spielt gern Fußball und Tennis, aber er mag keine Tiere. Die Tochter 
von Martina und Helmut heißt Bettina und ist 15 Jahre alt. Sie fährt auch gerne Rad und 
hat viele Freunde und Freundinnen. Sie mag Flox und spielt jeden Tag mit ihm. Am 
Samstag geht sie in die Disco und sonntags besucht sie ihre Großeltern. Die Großeltern 
von Bettina wohnen in Miehl; das liegt bei Köln. In den Ferien kommt Bettina für zwei 
Wochen zu ihren Großeltern. Das macht wirklich Spaß, denn in Miehl hat sie auch viele 
Freunde.  
 
 

 

1 Martina Schmalen ist Säkreterin.     ( r ) ( f ) 

2 Martina hat einen kleinen Garten.     ( r ) ( f ) 

3 Helmut Schmalen hat eine Bar in Köln.    ( r ) ( f ) 

4 Helmuts Hobby ist Sport.      ( r ) ( f ) 

5 Die Tochter der Schmalens ist vierzehn.    ( r ) ( f ) 

6 Bettina hat wenige, aber gute Freunde und Freundinnen.  ( r ) ( f ) 

7 Sammstag und Sonntag geht Bettina abends in die Disco.  ( r ) ( f ) 

8 Bettina lebt bei ihren Großeltern.     ( r ) ( f ) 

9 In den Ferien ist Bettina zu Hause.     ( r ) ( f ) 

10 In Miehl hat Bettina keine Freunde.     ( r ) ( f ) 

11 Bettinas Großvater ist 46.      ( r ) ( f ) 

12 Bettina mag keine Tiere.      ( r ) ( f )  
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Ek - 3 
 
 

Yazma Becerisine İlişkin Test 
 
 
Adı, soyadı: YAZMA 
Numarası: BECERİSİ 
Sınıfı: 
 
 
 
Kendiniz ve yakın çevrenizi (aile, okul gibi) Almanca olarak (olabildiğince geniş) 
tanıtacağınız bir metin oluşturun. 
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Ek – 4 
Almanca Dersine İlişkin Duyuşsal Tutum Ölçeği 

 
               ALMANCA DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ 

Açıklama: Aşağıda yabancı dile ilişkin (Almanca ve İngilizce) 24 farklı ifade yer almaktadır. 
                Bu ifadelere ne derecede katılıyorsanız sağındaki yerlere "x" işareti koyarak belirtiniz.. 
  0: Hiç katılmıyorum  1: Çok az katılıyorum  2: Kısmen katılıyorum  3: Oldukça katılıyorum  4: Tamamen katılıyorum 

Orhan HANBAY 
 
Öğrencinin Adı, Soyadı:.................................................... Numarası: ................, Sınıfı: .................... 
 
 
  0 1 2 3 4 
1 En az bir arkadaşımla ara sıra İngilizce konuşurum.           

2 Almanca öğrenmeyi istiyorum           
3 İngilizce çalışmaktan hoşlanırım.           
4 Boş zamanlarımda sıkça İngilizce çalışırım.           
5 Yabancı dil derslerini sevmem.           
6 Yabancı dilde kitap okumayı severim.           
7 Yabancı dil dersi ilgimi çekmiyor.           
8 Avrupalıları ve Avrupa’yı çok merak ediyorum.           
9 Almanca çalışmaktan hoşlanacağımı sanmıyorum.           
10 İki yabancı dili aynı anda öğrenmek karışıklığa neden olacaktır.           
11 Almanca dersinin çok sıkıcı geçeceğini düşünüyorum.           
12 Yabancı dil öğrenmek çok zevklidir.           
13 İkinci yabancı dil dersi tamam, ama bu Almanca olmamalıydı.           
14 Yabancı dille ileride daha iyi bir meslek edinebilirim.           
15 Japonca ve İtalyanca dururken Almancayla uğraşmayı istemiyorum.           
16 İngilizce televizyon yayınlarını  izlemekten büyük keyif alıyorum.           
17 Almanca ifadeleri dinlemek çok zevkli.           
18 Yeni bir yabancı dil öğrenmek beni endişelendirmiyor.           
19 Almanca öğrenmeye karşı herhangi bir endişem yok.           
20 Almanca konuşulan ülkelerdeki yaşam tarzı ilgimi çekiyor.           
21 İleride Almancanın gelirimde bir artış sağlayacağını düşünmüyorum.           
22 İngilizcenin dışında herhangi bir yabancı dile ilgi duymuyorum.           
23 İngilizce ve Almancadan sonra başka dilleri de öğrenmeyi istiyorum.           
24 Almancanın, öğrenilmesi zor bir dil olduğu düşüncesi beni korkutmuyor.           
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Ek – 5 
 
 

Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Yabanc ı Dil İçin Hedeflenen  

A1 Düzeyi Temel Dil Kullanımı  
 

 

TEMEL D İL KULLANIMI 

A 1  Somut ihtiyaçlar ı dile geti ren günlük hayattaki  bildik 

i fadeleri  ve basi t cümleleri 

anlayabili r  ve bunlarla kendini  i fade edebil i r . 

Kendini  ve başkasın ı tan ıtabil ir , başka insanlar ın 

kiş isel  bilgilerine yönelik sorular 

sorabil i r  ve bu türden sorulara cevap verebil ir  

(nerede oturduklar ı, kimleri  tan ıd ıklar ı vb.). 

Eğer konuştuğu kiş i /kişi ler yavaş ve anlaşı l ır 

konuşuyorlarsa ve ona yard ıma 

hazır larsa kolayl ıkla i letiş im sağ layabi li r . 

 

 
SÖZLÜ İLET İŞİM DEĞERLEND İRME Ç İZELGES İ 

Dil  

Kul lan ım 

Yelpazesi 

Doğruluk Akıcı l ık Etki leş im Bağ lantı l ıl ık 

Kiş i ler v e 

somut 

durumlarla 

i lgi l i  

bi lgi ler i  

anlayabi lecek  

kadar  

sın ı r l ı  kel ime 

hazinesi  v e 

cümle 

Basi t  di l  

bi lgisi 

yap ı lar ı  v e 

cümle 

kal ıplar ına 

ancak sın ı r l ı  

olarak 

hâkimdi r. 

K ısa,  sın ı r l ı  

konuşma 

kal ıplar ın ı 

kul lanabi l i r ; 

uygun i fadeyi  

bulmak,  bi ldik 

sözcükler i  

telaf fuz 

etmek 

ya da i let iş im 

Kiş i lere 

yönel ik 

sorular  

yönel tebi l i r  

ve 

bu sorulara 

uygun 

cev aplar 

verebi l i r .  

Basi t  

Kel ime ve 

kel ime 

gruplar ın ı  

“und”  

ya da “dann” 

gibi  

basi t  

bağ laçlar la 

bağ layabi l i r . 
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kal ıplar ı 

bi lgisine 

sahipt i r . 

sorununu 

ortadan 

kald ı rmak iç in 

sık sık  

duraksama 

iht iyac ı  

duyar.  

şeki lde 

i letiş im 

sağ layabi l i r , 

ancak i let iş im 

süreci  

konuşma 

h ız ına, 

tekrar lara,  

farkl ı 

i f ade 

biçimler ine 

veya 

düzel tmelere 

dayal ıd ı r .  

 

Genel Sözel İfade Üretimi 

A1  Basit kal ıplar ve cümleler kul lanarak tan ıd ığı kiş i leri  

ve oturduğu yeri  anlatabil i r . 

Selamlaşabil i r , vedalaşabi li r . Rica ve teşekkür 

edebil i r . 

 
Genel Yaz ılı İfade Üretimi 

A1  Kısa ve sade kartpostal  yazabi l ir . Kiş isel  bilgilerini  

yazı l ı olarak i fade edebi li r . Basi t 

mesajlar, e-postalar yazabili r . 

 

Genel Dinleme - Anlama 

A1  Kendisi , ai lesi  veya çevresindeki  somut konularla 

i lgil i  bildik kelimeleri  ve basi t 

cümleleri , yavaş ve beli rgin bir biçimde 

konuşulduğunda anlayabili r . 

Genel Okuma - Anlama 

A1  Bildik isimleri , kelimeleri  ve basi t yap ılı cümleleri  

anlayabili r  (duyuru, afiş veya 
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kataloglardaki  gibi). 

 

Genel Sözel Etkileş im 

A1  Konuştuğu kiş iyi  anlamad ığında kiş i  söylediklerini  

yavaşça tekrarlarsa veya başka bir 

yol la tekrar anlatırsa ve bunun yan ı sıra o anlatırken 

ona yard ımcı olursa onunla basi t bir 

biçimde anlaşabil ir . 

Çok bi ldik konularda basi t sorular sorabi l i r  ve 

sorulan sorular ı yan ıt layabil ir . 

Basi t tümceler ve kal ıplar kul lanarak tan ıd ığı kiş i leri  

ve oturduğu yeri  anlatabil i r . 

 
Genel Yaz ılı Etkileş im 

A1  Kısa ve sade bir tebrik kartı yazabil ir . Formlarda yer 

alan kişisel  bilgi leri  yazabil i r . 

 

Genel Dil Araçları Yelpazesi 

A1  Kendisi , yakın çevresi  ve temel ihtiyaçlar ın ı i fade 

edebilecek sın ır l ı bi r i fade yelpazesine sahipti r. 
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Ek - 6 
 

10. Sınıf İkinci Yabancı Dil Almanca Dersi Öğretim Programı 
 
 

1 0 . S I N I F 

ÖĞRENME 
ALANLAR I 
 

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

DİNLEME 1. Sözlerin yavaş ve üzerine 
basa basa söylendiği, 
söylenenlerin ne anlama 
geldiğinin anlaşılması için yeterli 
duraksamaların yapıldığı bir 
konuşmayı anlar. 
 
2. Günlük hayatta sık kullanılan 
kelime ve sözcük gruplarını fark 
eder. 
 
3. Tekrarlama, işaret etme ve 
çeviri yoluyla destek verildiğinde 
söylenenleri anlar. 
 
4. Alışkanlıkları ile ilgili 
konularda sorulanları anlar. 
 
5. Konuşmalarda sık sık 
kullanılan selamlama, veda etme 
veya özür dileme gibi ifadeleri 
anlar. 
 
6. Birçok dilde ortak olan kelime, 
isim ve sayıları çok yavaş 
konuşulduğunda 
anlar. 
 
7. Dinlediklerinde geçen sayıları, 
bir ürünün fiyatını ve saatleri 
ayırt eder. 
8. Bildik bir konuda, zaman ve 
mekân gibi bilgileri saptar. 
 

4. Hobiler vb. 
 
5. Televizyonda bir program 
başlarken seyircilerin 
selamlanmasını anlama; 
dinleme CD’sinden 
radyodaki bir röportajda 
geçen 
teşekkür ve vedaları anlama 
 
8. Arkadaşları ile 
randevulaşma; bir 
toplantıda, kursta vb. 
programın saat kaçta 
başlayacağını anlama; 
okulda yapılan dersin saati, 
tarihi ile ilgili bilgileri anlama 

KONUŞMA 
(Karşılıklı 
Konuşma) 

1. Günlük hayatta kullanılan 
selamlaşma, hitap, rica, özür ve 
teşekkürle ilgili basit ifadeleri 
söyler. 

2. Adını, yaşını, doğum 
yerini, doğum tarihini, 
uyruğunu, devam ettiği 
okulu, sınıfını, 
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2. Kendisini basit cümlelerle 
tanıtır. 
 
3. Yiyecek ve içecek sipariş 
etmek için gerekli ifadeleri 
söyler.  
 
4. Sevdiği ve sevmediği şeyleri 
basit ifadelerle anlatır. 
 
5. Kendisine yöneltilen basit ve 
kısa cümlelerden oluşan 
sorulara cevaplar verir. 
 
6. Basit ve kısa cümlelerle 
sorular sorar. 
 
7. Jest ve mimiklerin de 
yardımıyla küçük alışverişler 
yapabilecek şekilde kendini ifade 
eder. 
 
8. Basit bir şekilde rakamları 
söyler. 
 
9. Kısa ve basit telefon 
konuşmalarını anlar ve buna 
uygun kısa cevaplar verir. 
 

Hobilerini söyleme 
 
4. Bir arkadaşına hobilerini 
anlatma, onun sevdiği 
şeyleri sorma, sevdiği müzik 
hakkında konuşma, sevdiği 
ve sevmediği 
yemekleri söyleme 
 
8. Sayı, miktar, ölçü, para, 
saat, tarih içeren 
ifadeleri söyleme 

KONUŞMA 
(Sözlü 
Anlatım) 

1. Kendisini, ailesini, yakın 
çevresini, hobilerini kısa 
cümlelerle tanıtır. 
 
2. Hoşlandıklarını ve 
hoşlanmadıklarını açıklar. 
 
3. Adresi, telefon numarası, 
yaşı, doğum yeri ve doğum tarihi 
hakkında bilgi verir. 
 
4. Alfabede bulunan harfleri, 
bildiği kelimeleri, ifade 
biçimlerini, cümle 
örneklerini anlaşılır şekilde 
seslendirir. 
 
5. Öğrendiği yeni kelimeleri ve 

6. “Gehen wir ins Kino oder 
ins 
Theater?” gibi cümleleri 
bağlama 
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çok basit kelime gruplarını 
konuşmalarında kullanır. 
 
6. Kelime ve kelime gruplarını 
''und'', ''oder'' gibi basit 
bağlaçlarla bağlar. 
 
7. Bilgi edinmek amacıyla basit 
sorular sorar. 
 
8. Ana dilde veya birinci yabancı 
dilde yapılan sözlü anlatımların 
içerdiği bilgileri veya soruları 
öğrendiği dilde kısa cümlelerle 
özetler. 
 

   
OKUMA 1. Okuduklarında bildiği az 

sayıdaki kelimeyi ve kısa sözcük 
gruplarını fark eder. 
 
2. Kelimeler ve sözcük grupları 
ile ilgili resimleri eşleştirir. 
 
3. Günlük hayatla ilgili okuduğu 
basit cümleleri anlar. 
 
4. Basit metinlerin içeriklerini 
başlıklardan tahmin eder. 
 
5. Basit metinleri ‘wer? wann? 
wo?’gibi sorular sorarak 
anlamlandırır. 
 
6. Sinema programından bir film 
seçer, filmin zamanını ve yerini 
ayırt eder. 
 
7. Resimlerle desteklenen kısa 
ve basit yönergeleri uygular. 
 
8. Resimlerle desteklenen yer 
bulma ile ilgili yazılı bilgiyi anlar. 
 
9. Menüden yemek seçer. 
 

7. kamuya açık alandaki 
tabelalar, 
vb. 

YAZMA 1. Kişileri, eşya, olay ve yerleri 1. Okul arkadaşları, okulla 
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kısa ve basit şekilde yazarak 
tanıtır. 
 
2. Çevresini kısa ve basit şekilde 
betimler. 
 
3. Kelime ve kelime gruplarını 
''und'' ve ''oder'' gibi basit 
ağlaçlarla bağlar. 
 
4. Düzeyine uygun yazım 
kurallarını gerekli yerlerde 
kullanır. 
 
5. Basit kayıt formlarını ve 
anketlerdeki kişisel bilgileri 
doldurur. 
 
6. Kişisel bilgileri yazılı olarak 
ifade eder ve başkalarına da 
yazılı olarak 
sorar. 
 
7. Bildiği bir konuda yer ve 
zaman ile ilgili bilgileri not alır. 
 

ilgili deneyimleri, 
çevresindeki 
belli başlı yerleri tanıtan 
yazılar yazma 
2. Sınıf panosuna, okul 
gazetesine ilan vb. yazılar 
yazma 
5. İsim, adres, uyruk vb. 
bilgileri doldurma 
6. Anket, günlük, yıllık vb. 
hazırlama 

DİLBİLGİSİ AÇIKLAMALAR 

Satzarten • Aussagesatz: Die Sonne 
scheint. 
 
• Fragesatz mit Fragepronomen: 
Wann kommst du? 
 
• Fragesatz ohne 
Fragepronomen: Kommst du? 
 
• Ja-/ Nein-Frage; Bist du müde? 
 
• Imperativsatz: Schließe das 
Fenster! 
 
• Direkte Rede: Er sagt: “Ich 
komme!“ • Aussagesatz: Die 
Sonne scheint. 
 
• Fragesatz mit Fragepronomen: 

Dilbilgisi kurallarının 
iletişimsel bir işlevi vardır. 
Dilbilgisi mutlak amaç 
olmamalıdır. Kuralların ve 
terimlerin öğretilmesi ancak 
dil kullanımı 
desteklendiğinde anlamlı 
olur. Dilbilgisi yapılarının 
öğrenilmesi, dil bilgisine ait 
kavramlara ve zamana göre 
farklılık gösterdiğinden 
bunların uygun alıştırmalarla 
desteklenmesi ve 
pekiştirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, 1. yabancı dil ile 
yapılan bilinçli 
karşılaştırmalar, kuralların 
anlaşılmasını, bu kuralların 
kendi başına keşfedilmesini 
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Wann kommst du? 
 
• Fragesatz ohne 
Fragepronomen: Kommst du? 
 
• Ja-/ Nein-Frage; Bist du müde? 
 
• Imperativsatz: Schließe das 
Fenster! 
 
• Direkte Rede: Er sagt: “Ich 
komme!“ 
 

ve ifade 
edilmesini de kolaylaştırır. 

Hauptsatz 
und 
Hauptsatz 

• Hauptsatz: İki temel cümlenin  
 
"und" ile bağlanmasıdır. 
 
• Ich gehe in die Schule und ich 
lerne Deutsch. 
 

 

Verben • Konjugation der Verben im 
Präsens, Perfekt 
 
• Modalverben: können, 
müssen, mögen, wollen 
 
• können + Infinitiv: Ich kann 
singen. 
 
• Konjugation dieser 
Modalverben im Präsens 
 
• Modalverben mit trennbaren 
Verben im Präsens: 
 
• Ich kann wiederkommen. - Ich 
komme wieder. 
 
• Hilfsverben: sein, haben, 
werden 
 
• Indikativ: Präsens: ich gehe 
 
• Präteritum: ich ging 
 
• Perfekt: ich bin gegangen 
 

KELİME DAĞARCIĞI 
Yaklaşık 450 kelimedir. 
Kelime öğreniminde esas 
olan, öğrenilen kelime sayısı 
değil, bunların aktif ve doğru 
kullanımıdır. İngilizciden 
sonra Almanca öğreniminde 
önemli 
olan, baştan itibaren 
İngilizceyle benzer ve kolay 
tanınabilen kelimelerin 
öğrenilmesidir. Ancak, bu 
benzer kelimelerin 
söylenişlerindeki farklılığa ( 
Name – name, 
Telefonnummer - 
telefonnummer vb.) dikkat 
edilmelidir. Aynı şekilde, 
yazılışları benzer, anlamları 
aynı (thousand – tausend) 
ve yazılışları benzer, 
anlamları farklı olan 
kelimelere (light – liegt, vb.) 
dikkat çekilmelidir. 
Öğrenciler dil öğrenmeye 
başladıklarından itibaren 
aktif kelime dağarcığının 
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• Imperativ: Öffne das Fenster, 
bitte! 
 

yanında, öncelikle 
karşılarına çıkan ve daha 
sonra kısmen aktif olarak 
kullanmaya başladıkları 
pasif kelime dağarcığı da 
edinirler. 
Anlamları çağrışım ve 
benzerlik yoluyla 
bulunabilen kelimelerin 
(Sommer: heiß, 
Schwimmbad, sich bräunen, 
Eis essen, ...), kelime 
gruplarının (Sommer: 
Sommerkleid, 
Sommerferien, 
Sommerhaus) ve İngilizce 
karşılığı da aynı olan 
enternasyonal kelimelerin 
öğrenilmesi (Information, 
Sport), potansiyel kelime 
dağarcığını 
enginleştirmektedir.  
Önerilen Ek Çalışmalar 
Metinler: Basit düzeyde 
kısa metinler, konuları 
açısından program 
temalarına uygun 
kısa öyküler  
Sunuş Biçimi: Piyesler, 
radyo oyunları, anketler, 
kısa sınav 
Günlük hayatta yaşanan 
durumları içeren proje 
konularını dramatize etme 
Grup içinde hazırlanan ve 
oynanan piyeslerin ses 
kaydını yapma ve 
değerlendirme 
Örnek: Meine Familie; 'E- 
Mail - Briefe' 

Verb-Valenz 
der Verben 

• Ich bin Schüler. (Nominativ-
Ergänzung) 
 
• Sie hat braune Augen. 
(Akkusativ-Ergänzung) 
 
• Er ist in Frankreich. (lokale-
Ergänzung) 
 
• Ich gehe nach Hause. 
(Direktiv-Ergänzung als feste 
Wendung) 
 

Nomen • Genus; Kasus; (Nominativ, 
Akkusativ, Dativ als feste 
Wendung (z.B. in 
 
• der Schweiz, in der Türkei); 
Singular- und Pluralbildung 
 
• Ersatzkonstruktion für Genitiv: 
Das Buch von Karla. 
 
• Namen von Städten und 
Ländern: Istanbul ist eine 
schöne Stadt. 
 
• Komposita (Neubildung aus 
zwei Nomen) 
 
• Sonnenbrille – Fahrradhelm 
 

Artikel • Jeweils im Nominativ, 
Akkusativ 
 
• Grundregel: Substantive immer 
im Zusammenhang mit dem 
Artikel lernen 
 
• bestimmter Artikel: der - die - 
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das / die 
 
• den - die - das / die 
 
• dem - der - dem / die 
 
• unbestimmter Artikel: ein, eine, 
ein, 
 
• Negativartikel: kein, keine, kein 
 

Pronomen • Personalpronomen im 
Nominativ: ich, du, er, sie, es, 
wir, ihr, sie, Sie 
 
• Akkusativ: mich, dich, ihn, sie, 
es, uns, euch, sie Sie 
 
• Possessivpronomen: mein, 
dein, sein, ihr, sein, unser, euer, 
ihr, Ihr 
 
• Fragepronomen: wer? wie? 
was? wann? wo? warum? 
wohin? 
 
• Indefinitpronomen: alle, einige, 
viele 
 
• unbestimmtes ‘man‘: Man kann 
schwimmen gehen. 
 
• Anredepronomen 
(Höflichkeit/Erwachsene): Sie - 
Ihnen (Singular/Plural) 
 
• Wann kommen Sie mich 
besuchen? 
 
• Wie geht es Ihnen? -
unpersönliches 'es': Wie geht es 
dir? 
Wie geht es Ihnen? (Nur als 
feste Wendung) 
 
 

 

Konjunktionen • Konjunktionen: und, oder  
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und 
Subjunktionen 
 
Adjektive • prädikativer Gebrauch 

(unflektiert): Rainer ist fröhlich. 
 
• Komparation: Positiv, 
Komparativ, Superlativ 
 
• fröhlich - fröhlicher - am 
fröhlichsten 
 
• gern - lieber - am liebsten 
 

 

Adverbien • Temporal-Adverbien: heute, 
morgen, oft, manchmal, nie, 
 
• Modal-Adverbien: sehr, gern, 
natürlich, vielleicht, leider, .. 
 

 

Präpositionen wichtige Präpositionen: an, auf, 
hinter, in, neben, unter, 
zwischen, vor, über, zu,mit, von, 
bis, seit 
Präposition + Artikel: in + das = 
ins, in + dem = im, von + dem = 
vom 
 

 

Zahlen • Kardinalzahlen (bis 1000); 
Ordinalzahlen bis 31 
 
• Uhrzeit / Datum / Jahreszahlen 
 
 

 

Temalar Açıklamalar 

Themenbereiche aus der direkt erfahrbaren 
Umwelt: 
 
• Kennen lernen / begrüßen / vorstellen / 
verabschieden 
 
• Meine Freunde / meine Familie 
 
• Hobbys / Sport 
 
• Wohnen 

Konu ve içeriklerin 
seçiminde, öğrencilerin 
gelişmekte olan kişilikleri ve 
içinde ulundukları çevre 
şartları da dikkate 
alınmalıdır. 
 
İşlenecek konularda ülke 
bilgisine de yer verilerek 
öğrencinin yabancısı olduğu 
dünya ile kendi dünyasını 
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• Schule / Tage / Wochen / Monate 
 
• Essen und Trinken / Einkaufen 
 
• Wetter / Jahreszeiten 
 
• Reisen / Reisemöglichkeiten 
 
• Telefonieren / Kommunikation 
 

karşılaştırmasına imkân 
verilmelidir. Yandaki konular 
belli bir işleyiş sırasına göre 
verilmemiştir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 

 

10. sınıfta dil bilgisi ve becerilerin kazandırılması, dilin yapısının belli kurallar 
çerçevesinde verilmesi ile gerçekleşir. Dersin ana materyali öğretim 
programıdır.  
 
Derste diğer materyallere de yer verilmelidir. Derste kullanılan dil, mümkün 
olduğunca Almanca olmalıdır, böylece öğrenci işlevsel tek dillilik prensibini 
edinir. Tek dil kullanımının, dersi olumsuz etkilemesi hâlinde Türkçe’ye 
başvurulmalıdır. 
 
Birinci yabancı dil İngilizce dersinde kullanılan öğrenme tekniklerinin, Almanca 
dilinin öğrenilmesinde de faydalı olabileceği düşünülmektedir.  
 
Öğrenciler, başarılı buldukları öğrenme tekniklerini denemeli, kendileri için en 
uygun öğrenme yollarını bulmalı ve bunu temel alarak kendi başlarına 
öğrenmeye devam edebilmelidirler. 
 
Öğrenme, otokontrol ve tekrar etme sırasında kullanılabilecek kelime öğrenme 
teknikleri şöyle sıralanabilir. 
 
• Kelimeleri metnin içeriğinden anlama, hatırlatıcı işaretlemeler yapma, kelime 
karteksi ve fihrist oluşturma çalışmaları. 
 
• Anlam bakımından birbiri ile bağlantılı kelimelerin, eş ve zıt anlamlı kelimelerin 
kullanımından yararlanma. 
 
• Sözlükle çalışma. 
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Ek - 7 
Derste Uygulanan Etkinlik Örnekleri  

(Örnek 1)  
Kasım, 4. Hafta 

ALMANCA DERSİ 
 

A Harfleri tamamlayın. 
 
Ali und Ayşe 
 
Ali: H__llo! I__h bi__n Ali. Und __er __ist __u? 
 
Ayşe: __ch h__i__e Ayşe. 
 
Ali: __ag__ __ d__   Spor__? 
 
Ayşe: __a. 
 
 
B Aşağıdaki cümlelerde yanlışlar var. Bu yanlışları düzelterek cümleleri yeniden 
yazın. 
 
Mine name ist Serap. Ich komm in der Türkey.  
 
 
My Englishbuch ist good.  
 
 
İst das ayn Füler? Ya, das ist ayn Füler. 
 
 

C Aşağıdaki İngilizce cümleleri Almancaya aktarın. 
 
My name is Ali. I’m from Turkey. 
 
 
This is a notebook. The notebook is good. 
 
 
I’m here, you are here, he is here and she is here. 
 
 

D Aşağıdaki sayların Almanca yazılışlarını yanlarına yazın. 
 
 
1 _____________,     3_____________,    7_____________,   21_____________ 
 
 
16 _____________, 88 _____________, 65______________, 100_____________ 
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(Örnek 2)  
Aralık, 2. Hafta 

ALMANCA DERSİ 
 

Bu çalışmada; a) ‘gehen’ eylemiyle yönelme, b) ‘haben’ eylemiyle sahip olma ve c) bir kimsenin yaşını 
söylemesine ilişkin kullanım biçimlerini ortaya çıkaracaksınız. 
 
A 1 Öncelikle hatırlama amacıyla ayrılma ve bulunma durumlarına ilişkin kitabınızdan birer örnek 
bulup aşağıya yazın. Hangi eylem (Verb), hangi edatla (Präposition) Kullanılmıştır? 
 
 1 Ayrılma:  
 
 
 2 Bulunma: 
 
 
A 2 ‘gehen’ eylemi ile yönelmeleri ifade edebiliriz. Acaba ders kitabınızın 26. sayfasındaki (5 A 3 
Haustiere) metne bakıp Almancada yönelmeye ilişkin kendi örneğinizi verebilir misiniz? 
 
 Örnek: 
 
A 3 Yukarıda üç ayrı durum için dikkatiniz çekildi. Şimdi, bu üç durumu bir araya getirmeye 
çalışalım. Hengi eylem, hangi edatla bir araya gelmektedir? 
 
  

Ayrılma (Eylem ‘Verb’): ___________________   (Edat, Präposition):____________ 
 
 
Bulunma  (Eylem ‘Verb’): ___________________    (Edat, Präposition):____________ 
 
 
Yönelme (Eylem ‘Verb’): ___________________    (Edat, Präposition):____________ 
 
 

B Şu ana kadar ‘sein’, yani İngilizcedeki ‘to be’ eylemini gördünüz. Şimdi de yine İngilizceden 
bildiğiniz ‘to have’ eyleminin Almanca karşılığına bakacaksınız. Öncelikle ders kitabınızın 26 ve 27. 
sayfalarındaki (5 A 3) 5 metni okuyup içinden ‘haben’ eylemi geçen cümleleri aşağıya aktarın. Bu 
aşamadan sonra farklı açılardan (artikelin değişmesi, kişilere göre çekimi gibi) bunu irdeleyin.  
 
Örnek 1: 
 
Örnek 2: 
 
Örnek 3: 
 
Örnek 4: 
 
Örnek 5: 
 
C Yine 26 ve 27. sayfalardaki metinlerden yararlanarak bir kimsenin yaşını Almancada nasıl 
söyleyebileceğine ilişkin ifadeleri inceleyin, bunu İngilizcedekiyle karşılaştırın. 
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(Örnek 3)  
Ocak, 3. Hafta 

ALMANCA DERSİ 
 
A Aşağıdaki metinde bazı hatalar var. Bu hataları düzeltin. 
 

(1) Ich heise Veli. (2) Ich kome in Yalova. (3) Mein Vater bist Lehrer. (4) Er heist 
Mehmet. (5) Er magt Musik. (6) Meine Mutter heist Emine. (7) Er ist bei meinem 
Bruder. (8) Sie wohnt aus Kocaeli. (9) Ich gehe aus der Klasse 10c. (10) Mein 
Freund Klaus wohne in die Schweiz. (11) Er spiele Tennis. 
 
(1) ______________________________________________________. 

 
(2) ________________________________________;_____________. 

 
(3) ______________________________________________________. 

 
(4) ______________________________________________________. 

 
(5) ______________________________________________________. 

 
(6) ______________________________________________________. 

 
(7) ______________________________________________________. 

 
(8) ______________________________________________________. 

 
(9 _______________________________________________________. 
 
(10)______________________________________________________. 

 
(11)______________________________________________________. 
 

 
B İki ay sonra Almanya’ya 4 öğrencinin götürüleceğini düşünelim. Bunun için sizin 
Almanca bilginiz test edilecek. Bu amaçla internet üzerinden Almanya’daki merkeze e-
posta yoluyla kendinizi en iyi biçimde tanıtmanız istense aşağıya neler yazardınız?  
 
To: daad@hotmail.de 
 

 
 

mailto:daad@hotmail.de
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Ek - 8 
Ad ıyaman Milli Eğ itim Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi 
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ÖZGEÇM İŞ  

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Ad ı ,  Soyad ı :  Orhan HANBAY 

Doğum Y ı l ı :  1971  

Doğum Yer i :  Ad ıyaman 

Adres:   Ulucami  Mh.  Gölbaşı  Cd.  338.  Sk.  No :10/6  

   Ad ıyaman 

E-posta :   orhanhanbay@yahoo.com 

 

EĞİT İM DURUMU 

Doktora,          2007   Çukurova Üniversi tesi  Sosyal  Bi l imler   

 Enst i tüsü Alman Di l i  Eğ i t imi  Anabi l im Dal ı  

Yüksek  Lisans,  2000   Çukurova Üniversi tesi  Sosyal  Bi l imler   

 Enst i tüsü Alman Di l i  Eğ i t imi  Anabi l im Dal ı  

L isans,   1996   Çukurova Üniversi tesi  Eğ i t im Fakül tesi  

     Alman Di l i  Eğ i t imi  Bölümü 

Lise,    1991   Ad ıyaman Lisesi  

 

İŞ  DURUMU 

1996-1997   Ülkü  Bora İ .Ö.    Kar ta l / İstanbul  Öğ retmen 

1997-2002   Karacaoğ l an İ .Ö.   Yüreğ i r /Adana  “  

2002-2003    Çokp ınar İ .Ö.    Ad ıyaman   “  

2003-2005    Mustafa  Erdemoğ l u  A.L.  Besni /Ad ıyaman  “  

2005/2006    Samiha Ayverdi  A.L.  Fat ih/ İs tanbul   “  

2006-   Fatih A.L.    Ad ıyaman   “ 

 

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER 

Almanca 

İngi lizce 
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