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CHAPTER 16: TEACHING LANGUAGE SKILLS 

Öğretmenler dil kullanımdaki 4 beceri üzerinde dururlar- reading, writing, speaking ve 

listeninig. Ve bu beceriler ikiye ayrılır: 

 receptive skills(anlamaya yönelik beceriler) reading ve listening 

 productive skills ( dil üretimine yönelik beceriler) speaking ve writing 

A bölümde göreceğimiz gibi becerilerin bu şekilde gruplandırılması için bazı nedenler vardır. 

Receptice skills biraz daha passive olurken production skills biraz daha active olur. 

Konuştuğumuzda ya da yazdığımızda dil ürettiğimiz bir gerçektir ve kimse bunun aksini 

ispatlamaya çalışmaz. Okuma ve dinleme yaparken de okuyucu ve dinleyiciaçısından 

bakıldığında dil aktivasyonu gerçekleşir. Başka bir deyişle okurken ya da dinlerken anlam 

çıkarabilmemiz için düşünmemiz, beynimizi harekete geçirmemiz gerekmektedir.  

Hangi durumda olursa olsun, okurken ya da konuşurken bu becerileri birlikte kullanırız. 

A. SKILLS TOGETHER  

Eli Hinkel’in şu açıklamasından sonra becerilerin birbirinden bağımsız olduklarını düşünmek 

bir anlam ifade etmez: ‘in meaningful communication, people employ incremental 

(kademeli, artan) language skills not in isolation, but in tandem (beraber, peşpeşe). 

Karşılıklı konuşurken konuştuğumuz gibi aynı anda da dinlemek zorundayız aksi takdirde 

konuştuğumuz kişiyle etkileşim kuramayız.  

Yazma nadiren ayrı yapılır. Bugünün iletişiminin çoğu elektroniktir (elektronik posta, mesaj 

vb.). İnsanların bize ne gönderdiğine bakarız ve ardından hemen cevap veririz. Hatta 

kendimiz yazarken bile mesajı göndermeden önce ne yazmış olduğumuzu okuruz. 

Bütün bunlar beceri kullanımının multi-layered (çok katmanlı) olduğunu kanıtlar niteliktedir 

ve beceri öğretiminde her bir beceriyi birbirinden bağımsız öğretmek bir anlam ifade etmez. 

Bu yüzden sınıfta input ve output nasıl birleştirilir, beceriler nasıl bütünleştirilir ve beceri ile 

dil nasıl birbirine bağlanır bunları inceleyeceğiz. 

A.1 Input and Output 

Receptive ve productive beceriler birbirlerini pek çok yoldan etkiler. Ne söylediğimiz ve ne 

yazdığımız, ne duyduğumuzdan ve ne gördüğümüzden büyük ölçüde etkilenir.Bizim dil 

hakkındaki en önemli bilgimiz bu iput (girdiden) gelir. Ne kadar çok comprehensible input 

(anlamlı girdi) a maruz kalınırsa o kadar çok İngilizcey edinilir, fark edilir ya da öğrenilir. Bu 

input çeşitli  yollarla alınır; öğretmenin konuşması, sesli kaynaklar ya da okuma parçaları.  
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Öğrenciler özellikle kendi output larıyla alakalı olacak şekilde başka input da alırlar. Öğrenci 

dil ürettiğinde ve bunun nasıl oluştuğunu gördüğünde bu üretim edinim sürecine dahil olur. 

Output – öğrencilerin kendi outputlarına olan cevapları- input a dönüşür.  

Output ve feedback çok farklı yollarla elde edilir. Örneğin, yüz yüze konuşurken karşımızdaki 

kişi konuşma amacımızı yerine getirip getirmediğimizi belirtebilir. Telefonda konuşurken, 

karşımızdaki kişi gerek soru sorarak gerekse de sesindeki vurgu ve tonlamayla bizi anlayıp 

anlamadığını belli eder. 

Aşağıdaki şekilinput ve output arasındaki dinamik ilişkiyi gösterir: 

 

A.2. Integrating Skills 

Bu ünitenin başında da ifade ettiğimiz skill-mixing doğal aşamasını tekrarlamak için , ve 

sınıflarımızdaki farklı öğrenciler için maksimum öğrenme fırsatları sağlamak için de farklı 

becerileri birleştirmek mantıklı olur. Bunun nedeni pek çok öğrenme aşamalarının Straight 

arrow veya Boomerang tipi yerine Patchwork (chapter 4 te bahsedilmiştir) model benzeri 

olmasıdır. 

 

 Speaking as preparation and stimulus: Genelde öğrencilerden zihinlerindeki şemaları 

aktif hale getirme yolu olarak bir konuyu tartışmalarını veya okuyacakları ya da duyacakları 

konuyla meşgul olmalarını isteriz. Konuşma seansları  öğrencilerin konu hakkındaki kendi 

düşünce ve hislerini araştırmalarına olanak sağlar.  

  Texts as models: Özellikle öğrencilerin genre-focused task (makale,hikaye, mektup vb 

türler) ile çalıştıkları zaman yazılı ve sözlü metinler onlara takip edecekleri model sağlar. 

Öğrencilere belli türde bir rapor yazdırmanın en iyi yollarından biri de onlara gerçek raporlar 

gösterip ve bu raporların yapısını ve stilini analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilere 

spoken directions (sesli yönlendirme) yaptırırken , bunu ilk kez başkalarının yapmasını 

duymak onlar için yararlı olacaktır. 
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Productive work (üretim gerektiren çalışmalar) her zaman taklit şeklinde olmamalıdır. Ama 

öğrencilere, onların yararlanmaları için belli düzenleri( kalıpları) gösteren yazma ve konuşma  

örnekleri verilerekbelirli yapılara dikkatleri çekilmelidir.  

 

 Texts as preparation and stimulus: Pek çok dil üretimi çalışmaları öğrencilerin gördüğü 

veya duyduğu metinlerden oluşur. Bir tartışmalı okuma parçası tartışma için bir atlama 

tahtası görevi görebilir. Konuşmacının dramatik bir hikayeyi anlattığı kaydı dinlemek 

öğrencilere kendi hikayelerini anlatmaları için gerekli uyarıcıyı sağlayabilir, veya yazılı bir 

hikayenin temeli olabilir. Bu yolla biz sıklıkla yazılı ve sözlü metinleri farklı tür çalışmalarda 

öğrencilerimize uyarıcı olarak kullanırız. 

 

  Integrated tasks: Çoğu kez öğrencilerimizin bir şeyler dinlemelerini (kaydedilmiş telefon 

görüşmesi gibi) ve not almalarını isteriz . Öğrencilerimizden okumuş oldukları bazı şeylerin 

sözlü özetini, veya roleplay hazırlığı için internetten bilgi okumalarını isteyebiliriz. 

Hemen hemen her speaking etkinliği listening içinde yer almaya mecburdur , fakat bazen 

öğrenciler cooperative writing etkinliği içinde eş zamanlı olarak speaking writing listening ve 

reading yaparlar. Aslında task based learning içinde ya da sadece tek bir task ile uğraşırken 

becerileri bütünleştirme fikri gerçekleştirilmelidir , çünkü bir task diğer becerileri işe 

koşmadan tek bir beceri alanıyla tamamlanamaz. 

Skill integration ders planının başlıca etkenlerindendir.(21.chapter da göreceğiz ) Farklı 

becerilerin ve başlıkların konularını birbirleriyle ilişkilendirmek derslerin sırasını planlayan 

öğretmenin başlıca işidir. Skill integration ( becerilerin birleşimi) öğrenciler bir projeye dahil 

olduklarında , araştırma içerebilen ( reading ve listening ) görevlerde , speaking yaptıklarında 

ya da  writing yaptıklarında gerçkeleştirilebilir. 

A.3. Language skills, language construction 

 

Dil becerilerine çalışma dil yapısının çeşitli yönlerinin çalışılmasının habercisidir.12. bölümde 

gördüğümüz gibi genelde öğrencilerimizden metne bakmalarını ve kendileri için dil 

hakkındaki gerçekleri keşfetmelerini isteriz. Öğrencilere dili keşfetmelerini sağlayacak 

materyaller sunabiliriz.Örneğinaşağıdaki metni öğrencilere verdiğimizde bu metni farklı 

açılardan nasıl kullanabileceğimizi görelim. 
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Öğrencilerden önce sıfatları daha sonra tek kelimeli sıfatları ve birleşik sıfatları bulmalarını 

isteyebiliriz. Öğrencilerle gazetecilikte kısaltılmış cümlele izin verildiğini tartışabiliriz.  

Herhangi bir metin  veya audio bu şekilde araştırılabilir. Eğer öğrencilere bütün metni 

okumaları için izin verirsek bu eski ve yeni teknoloji hakkındaki tartışma için bir araç olabilir.  

A.4. Integrating skill and language work  

İdeal öğrenme aşamaları hem skill  integration hem de bir başlık veya konunun temeline 

dayanan dil çalışmalarını sunar. 

Aşağıdaki örnek bunun intermediate seviyede nasıl işleyebildiğini gösterir.  

Stage 1 : öğrenciler physical appearance(dış görünüş) nasıl cevaplayacakları hakkındaki 

aşağıdaki questionnariey (anketi) tamamlarlar.Bu onları reading ve speaking etkinliğine dahil 

eder. 

Sınıf ankete göre cevaplarını tartışır. 

Stage 2 : Öğrenciler romandan alınmış Chen'in bir Çin lokantasında çalıştığı Londra'da 

yaşayan bir Cantonese çifti hakkındaki aşağıdaki metni okurlar. 
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Stage 3 : öğrenciler Chen'in Lily hakkındaki görüşlerini tartışmadan önce metnin okuduğunu 

anlama sorularını cevaplarlar. Güzelliğin kültürel bir kavram olup olmadığı hakkında 

konuşurlar.  

 

Stage 4 : öğrenciler physical descriptionı açıklayan herhangi bir dil yapısı olup olmadığını 

araştırırlar. Bu onları 'thin, slim , skinny , fat, stout ve chubby 'nin olumlu veya olumsuz bir 

çağrışım yapıp yapmadığını ilk tartışacak oldukları study sectiona götürür ve daha sonra 'lean , 

sinewy ,handsome ,pretty ,nubile , well-built ve plain' kelimelerininkadın –erkek  yada her 

ikisi için de uygulanıp uygulanamayacağını söylemek için devam ederler. 

 

Stage 5 : öğrenciler Chen'in eşinin onun güzelliğini onaylamış gibi Sour Sweet 'ten alınan 

metni yeniden yazarlar. 

 

Stage 6 : öğrenciler ünlülerin fiziki görünüşlerini yazarlar . Sınıf da arkadaşlarının kim 

hakkında yazdıklarını tahmin etmek zorundadır. 

 

Stage 7 : öğrenciler cinayete şahit olan tanıklarının ifadelerini polisin alması role-play 

çalışmasından bir polis diyaloğu dinlerler. 

 

Aşamalar , çalışma ve aktivite elbette bazı kültürlerde uygun olmayabilir . Öte yandan bu 

tartışma gibi aktiviteler öğrencileri reading speaking , listening ve writing etkinliklerine dahil 

eder.Sonuç olarak, öğrenciler çok çeşitli dil becerilerini pratik etme imkanıbulurlar. 

A.5. Top -down and bottom-up 

Top-down ve bottom-up arasında sıklıkla bir ayrım yapılır. Mecazi anlamda  bakacak olursak 

bu ikisi arasındaki fark, bir ormana bakmak ve orman içindeki bir ağacı incelemek arasındaki 

fark gibidir. 

Top-down (tümdengelim) sürecinde okuyucu ya da dinleyici okuma veya dinleme parçasının 

genel fikrini alır  genel bir şekilde bütüne bakarak elde eder. Neyle karşılaşacakları ile sahip 

oldukları beklentilerin birbirleriyle uygunluk göstermesine, eğer onların şemaları 

(beyinlerinde var olan anlamaya yardımcı sahneler)izin verirse bu onlara  büyük ölçüde 

yardımcı olur.Bottom-up(tümevarım) sürecinde okuyucu ya da dinleyici kelimelere, kelime 

gruplarına bağlaçlara odaklanır ve bir bütün oluşturmak için bu elementleri bir araya 

toplayarak , dizerek kavrayışa ulaşır. 

 

Muhtemelen en yararlısı reading ve listening işlemlerinde (speaking ve writing işlemelerinde 

de ) top-down ve bottom-up işlemlerinin etkileşimleri ve rollerini görmek. Bazen bize bütünü 

anlamayı sağlayan ( bir araya getiren) ayrıntılardır, bazen de detayları işlememizi sağlayan 
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genel bakış açımızdır. Fakat yazılı veya sözlü olan konunun genel bir kavramı ( anlayışı ) 

olmadan bir detay metnin anlaşılması için yeterli değildir. 

B. RECEPTIVE SKILLS  

 Reading ve listening arasında önemli değişiklikler bulunsa da ikisi için de kullanılacak 

prosedür hemen hemen aynıdır. 

 

B.1. A basic methodological model for teaching receptive skills 

 

Öğrencilere yazılı bir metni okutmanın ya da bir kaydı dinletmenin tipik bir prosedürü Type 1 

ve Type 2 taskları içerir. Type 1 task detayları buldurmak yerine genel bir anlama ulaşmak 

için  öğrencilere sunulan görevlerdir. Type 2 task ise öğrencilerin daha çok ayrıntılı bilgiye 

ulaşmak için sunulan görevlerdir. Type1 den başlayarak ve Type 2 ile devam ederek genelden 

özele geçmek öğrencilerin görevi başarıyla yerine getirmesini sağlar.  

Receptive becerilerin öğretimi genellikle lead in aşamasıyla başlar.Bu aşamada öğrencilerin 

beyinlerinde konuyla alakalı schema(plural schemata) oluştururlur.Guy Cook schema yı şu 

şekilde tanımlıyor: ‘our pre-existent knowledge of the world’. 

Hepimiz, hangi yaşta olursak olalım özellikle de late childhood dan sonra topiclerle ve olayları 

birbirine bağlayan pre-existent bilgilere sahibiz.Receptive skills öğretiminde öğretmenin 

görevi öğrencilerdeki bu bilgi ve schemaları etkileşime geçirmektir. Böylece onlar metnin ne 

hakkında olacağını, ne göreceklerini ve ne duyacaklarını tahmin edebilirler . Biz bunu onlara 

çeşitli ip uçları, başlıklar ve descriptionlar (tanımlar) vererek yaptırabiliriz.Onlara metinden 

bir kaç kelime veya kelime grubu verip bunların bağlamı (context) hakkında neyi işaret 

edebileceğini sorabiliriz. Hangi seçeneği seçersek seçelim amaç,öğrencilerin katılımını 

sağlamaktır.  

 

Öğrenciler okumaya hazır hale gelir gelmez onlara comprehension görevleri yaptırabiliriz, bu 

şekilde öğrenciler metin ya da sesten genel anlamı yakalamaya çalışacaklardır. Öğretmen 

görevler sırasında ve sonrasında feedback vermeyi ihmal etmemelidir. 

Type 1 task  ve Type 2 task aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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B2. The language issue  

Bir metni zor yapan nedir ? Yazılı text bakımından , bazı araştırmacılar uzun cümlelerin ve 

uzun kelimelerin kısa olanlardan daha zor olduğu öncülüne dayanarak kelime ve cümle 

uzunluğuna bakar. Bununla birlikte diğer araştırmacılar metinde yer alan bilinmeyen 

kelimelerin metni zorlaştırdığını iddia eder. Eğer okuyucu ya da dinleyiciler metindeki 

kelimelerin yarısını bilmiyorsa metni bir bütün olarak anlamada zorluk yaşayacaklardır. Hem 

cümle uzunluğu hem de bilinmeyen kelimelerin oranı text comprehensibility (metin 

anlaşılabilirliği) üzerinde paya sahiptir. 

 

Öğrenciler listening ile meşgul iken bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşırsa, bu onların 

durmalarına ve kelimenin anlamını düşünmelerine sebep olur ve öyle ki bu onları 

konuşmanın devamını dinlemeken alıkoyar. Reading aksine listeningte geri dönüp kelimeleri 

tekrar dinleme fırsatı olmayabilir. Comprehension kademeli olarak azalır ve bu nedenle eğer 

dinleyici ne söylendiğinin akışına geri  dönemezse,cesaretini kaybedip ve çok zor olduğu için 

receptive taskdan derece derece ilgisini kesecektir. 

Eğer Stephen Krashenın dediği gibi comprehensible input dil edimini sağlıyorsa, 

'incomprehensible ' input bunu sağlamayacaktır. Öğrencilere anlama seviyelerinin ötesinde 

reading ve listening yaptırmaya çalışabiliriz fakat bunun tek etkisi muhtemelen onları 

demotive etmek olacaktır. 

 

Öğrenciler dile ne kadar çok maruz kalırlarsa öğrendikleri de o kadar artar.  Bunlar pre-

teaching vocabulary,using extensive reading/ listening ve authentic language için alternatif 

bulmakla sağlanır. 

 Pre-teaching vocabulary: öğrencilere yardım etmenin bir yolu reading ve listening 

metinlerinde mevcut olan kelimeleri önceden öğretmektir(pre-teach) . Bu teknik 

onların metni anlama yolunda karşılacakları engellerin birazını olsun ortadan kaldırır. 

Eğer biz öğrencilerimizden general understanding için özgün listening ve reading 

metinleri ile uğraşmalarına benzer bir aktivite vermek istiyorsak , o zaman 

bilinmeyen kelimeleri anlamak öğrencilerin geliştirmeye ihtiyacı oldukları 

becerilerdendir. Onlara bu kelimelerin anlamlarının  birazını veya hepsini vermek bu 

beceri önünde engel olabilir. 

Bu ikilem için ortak yönde bir çözüme ihtiyacimız vardır: öğrencilerin iki üç kelime 

yüzünden kendilerini geri çektikleri yerde ,bunları önce öğretmek mantıklı olur. Bazı 

bilinmeyen kelimelere rağmen onların metni anlamaları gerektiği yerde, biz onlara 

metnin genel anlamını kavramaya çalışmaları gerektiğini açıklayacağızi 

 

Bir yararlı teknik de öğrencilerimizin zihin şemalarını etkinleştirme ve ilgi oluşturma 

prosedürümüzün bir parçası olarak reading ve listening textlerdeki (muhtemelen 

bilinmeyen) kelimeleri kullanmaktır- Kelimeler topic , genre veya construction ( yada 

her üçü) içinden verilebilir. Öğrenciler önce kelimelerin ve phraselerin anlamlarını 
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araştırp daha sonra metindeki bu kelimelerin ne olduğunu tahmin eder. 

 

 Extensive reading and listening :Pek çok araştırmacı ' extensive ve intensive ' reading 

ve listening ayrımı yapmaya çalışmaktadır. Extensive reading 

veya listening uzun uzadıya genelde pleasure amaçlı olsun diye yavaş yavaş okunur, 

dinlenir. Intensive reading veya listening çok daha dikkat vererek ve daha az rahat 

( less relaxed) ve sıklıkla bir çalışma amacı gibi pek de eğlenceye adanmayan bir 

uygulamadır. 

 

Extensive reading , listening  öğrenciler genelde kendi kendileribe gerçekleştirirken, 

intensive reading veya listening birinin yardımıyla ya da öğretmen müdehalesi ile 

gerçekleşir. 

 

Extensive reading -özellikle kendi seviyelerinde yazılmış olanları okuduğu zaman- 

öğrencilerin dil gelişimine pek çok sayıda fayda sağlar. Colin Davis’e göre; herhangi 

bir sınıf extensive reading programının eksikliğinden dolayı daha da fakirleşir, ve bu 

sınıfın öğrencilerinin dil gelişimini bütün yönleriyle desteklemeye gücü yetmez. 

Ayrıca ona göre; böyle bir program ( extensive reading dahil olduğu ) öğrencileri 

reading hakkında daha positif düşünmelerini sağlayacak, onların tüm anlama 

becerilerinin gelişmesini sağlayacak , ve onlara daha geniş active ve passive 

vocabulary verecektir.  

 

Extensive reading faydalarını extensive listening taklit eder - öğrenciler ne kadar çok 

dinlerse o kadar çok dil edinirler daha iyi genel dinleme aktiviteleri kazanırlar. Eğer dil 

girdisi anlaşılır olursa, öğrenciler uğraştıkları dil sorunlarının bir çoğunu sırayla 

çözecek olan daha büyük şematik bilgiyi ve daha çok kelimeyi yavaş yavaş 

edineceklerdir. 

 

 Authenticity:  Authentic materyaller bir dilin ana kullanıcılarının kullandığı normal ve 

doğal dilden oluşur.. Bu bizim öğrencilerimizin gerçek hayatta hedef dil kullanıcıları 

ile etkileşime girdiğinde karşılaşacakları dildir, bu dil authentic olduğu için dilin basit 

olması ve yavaş olması durumu söz konusu değildir. 

Dikkatsizce seçilen authentic materyaller , öğrenciler onları anlamayacağı için 

demotivating(motivasyon bozucu) olabilir . Başarısızlığı cesaretlendireceğimize 

öğrencilere anlayacakları şeyleri okutmalı ve dinletmeliyiz. Dil basitleştirilebilir ama 

unnatural olamaz. Ronald Carter ve meslektaşlarının dediği gibi uydurulmuş dil 

geçerli olabilir fakat doğal örneklerle biçimlendirilmelidir. 

Eğer authentic materyal sonrasında devam eden tasklar iyi  düzenlenirse ve bu 

tasklar onlara daha iyi anlamaları için yardım ederse authentic materyaller oldukça 

düşük seviyedeki öğrenciler tarafından da kullanılabilir. 
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Şunu belirtmekte fayda var; neyin authentic olduğuna neyin authentic olmadığına karar 

vermek kolay değildir. Native speaker için yazılan bir tiyatro oyunu gerçek bir şeyin 

yerine oyun yazarının kendiliğinden konuşmasının(düşüncesinin) bir ürünüdür, bu 

durumda bu oyun hem authentic hem authentic değildir. Öğrencilerin maruz kalacağı dil 

gerçek kullanımından şaşmamalı authentic olmalıdır. 

B.3. Comprehension tasks 

Receptive skillerin başarılı öğretiminde en önemli özelliklerden biri comprehension task 

seçimidir.  Bazen bu görevler öğrencilerin anlamalarına yardım etmek yerine onları test etme 

şeklinde ortaya çıkar. Fakat reading ve listening  dil becerilerini ölçmek için kullanılsa da, 

receptive skills öğretimi için öğrencileri test etmek iyi bir yol değildir.  

Bu sorunları çözmek için metin ve task eşleştirmesini iyi yapmamız gerekmektedir. 

 Testing and teaching:En iyi öğrenme taskları, öğrencilerin beklentilerini yükselten, 

onlara metnin anlamını çıkarmaya yardım eden görevlerdir. Reading ve listening 

testlerin aksine bu görevler onlara daha çok dil anlamı ve metin yapısı 

kazandırır.Öğrencilere internetten araştırma gibi etkinlikler yaptırarak ,ses kayıtlarına 

göre form doldurtarak veya puzzle çözdürerek , onların daha iyi okuyucu ve dinleyici 

olmalarına yardım ediyoruz.  

 Aktiviteler test koşulları altında yapıldığında, bunların amacı öğrencilerin güçlü ve 

zayıf yönlerini açıkça araştırmaktır. Reading task ne olursa olsun pek çok şey 

öğrencilerin uygulaması istenen taska bağlıdır.Üstelik en formal test-like item ler 

öğrencileri korkutmak yerine onlara yardım etmek için kullanılabilir . 

 Appropriate challenge: Öğrencilerimizden okumalarını ve dinlemelerini istediğimizde 

metnin ya da taskın çok kolay ve çok zor olmasından kaçınırız.  

Seviyeyi doğru ayarlamak text ve task arasındaki doğru eşleştirmeye bağlıdır. Teorik 

olarak mesela, beginner seviyesi için Shakespare'nin Hamlet’inden Ophelia ile prens 

arasında geçen konuşmayı dinletebiliriz ve onlara kaç kişinin konuştuğunu sorabiliriz. 

Onlara James Joyse' nin Ulysses' inden birkaç sayfa okutabiliriz ve onlara kaç tane full 

stop (nokta) bulabildiklerini sorarız.Bu aktivtelerde metinlerin zor olması rağmen bu 

tasklar kolaylıkla yapılabilir.  

C. PRODUCTIVE SKILLS 

 

Writing ve speaking için productive skills pek çok yönden birbirinden farklı olmasına rağmen 

biz yine de onların öğretimi ve organize edilmesinde bir temel model sağlayabiliriz. 

 

C.1.A basic methodological model for teaching productive skills 

 

Productive skillerin başarısında anahtar etkenin biri öğretmenlerin onları organize ettiği yol 

ve öğrencilerin çalışmalarına ne tepki verdikleridir.  
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 Lead - in aşamasında öğrencileri topicle meşgul ederiz. Onlara konuyla alakalı sorular 

sorarak önceki bilgilerini kullanmalarını sağlayabiliriz.  

Set the task  aşamasında öğrencilerin ne yapacağını açıkça açıklarız. Bu aşamada aktiviteyi 

bazı yollarla göstermeye ihtiyacımız olabilir. Mesela eğer öğrencilerden pair halde çalışmasını 

istiyorsak, kendimizi pairlerden biri gibi göstererek aktivitenin nasıl işlediğini sınıfa 

gösterebiliriz. Öğrencilerden instructionları bizlere tekrar etmelerini isteyebiliriz.Öğrencilere 

taski tamamlamaları için gerekli olan bütün bilgilerin verildiğinden de emin olmalıyız. ( role 

cards , role plays) 

 Öğrenciler başlar başlamaz taski (monitor)gözlemleyeceğiz . Bu sınıfın içinde dolaşmak, 

öğrencilerin çalışmalarını dinlemek ve zorluk yaşadıkları yerde onlara yardım etmek anlamına 

gelebilir. Yazı tasklarıyla; öğrencilerin tasklarını cevaplandırdığımız ve onlara yeni yönler 

gösterdiğimiz için writing process e aktif bir şekilde katılırız.  

 Task bittiğinde task feedback veririz . Bu; öğrencilere ne kadar iyi yaptıklarını görmeleri için 

yardımcı olur. Sadece öğrencilerin kullandığı dili değil taskın içeriğinin dilini de 

cevaplandıracağız ( değerlendireceğiz). 

Task related follow up ise akitvitenin bazı kısımlarının tekrarlandığı uygulamadır. 

 

 

C.2. Structuring Discourse 

İletişimin başarılı olması için konuşmamızı dinleyicilerimiz ve okuyucularımız tarafından 

anlaşılacak şekilde oluşturmak zorundayız. Yazımın başarılı olması için hem cohesive hem de 

coherent olması gerekir. Coherent writing anlamlıdır çünkü ana fikrin ve fikirlerin sırası takip 

edilebilir.Cohesion , fikirleri phraseler ve cümleler arasında birleştirmenin çeşitli dilbilimsel 

yollarına odaklanıldığından daha teknik bir olgudur. Bu yollar pronoun , lexical repetition ve 

synonym gibi dil unsurlarını, ifade etmiş olduğumuz şeyleri refer( kasteden) etmek için 

kullandığımız yerde' chains of reference ' ilişkiler zinciri olabilirler. Pek çok linker (bağlaç) da 

kullanabiliriz; addition için ( moreover, also ) contrast için ( although, still ) couse and effect 

için ( therefore, so ) gibi.  
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Karşılıklı konuşma daha karışık bir şekilde ortaya çıkar. Bunun nedeni konuşmaya kaç kişi 

katılıyorsa o kadar kişi tarafından konuşmanın birlikte yapılandırılması olabilir . Bu oluşumun 

başarılı olması için katılımcıların nasıl söz almaları gerektiğini, bir konuşmacıdan diğerine 

mükemmel geçiş yapmayı kolaylaştırmak için kullanabileceği  “firstly,secondly…”gibi 

discourse marker ları bilmeleri gerekir. 

Konuşma İngilizcesi yazılı İngilizceden çok daha fazla oranda formulaic lexical phrases içerir. 

Başarılı iletişim hem yazmada hem de konuşmada olsun bazı kuralları bilmeye bağlıdır. 

Elektronik posta gönderirken uygulamamız gereken kuralları bilmek gibi.  Elbette , erkeklerin 

ve bayanların birbirleriyle nasıl konuştuğu , yaşlıların(çoğunlukla yaşlılarla) veya genç 

insanlarla konuşmaları arasında bir fark olup olmadığı ve son olarak agreeing ,inviting, 

suggesting gibi genel konuşma olaylarını nasıl uygulayacağımız gibi daha genel sosyokültürel 

kurallar da vardır.  

Öğrencilerin bir British veya bir Canadian gibi konuşmaya ihtiyaçları olduğunu öne 

sürmüyoruz. Ancak discourse community (dilin konuşulduğu topluluk) bazısosyo kültürel 

kurallara sahiptir ve bu kurallarauymak ya da uymamak kabul görmeye ya da red edilmeye 

neden olur. 

C.3. Interacting with an audience  

Konuşma ustalığımızın rolü bizim farklı konuşma becerimize, dinleyicilerimize ve onların 

reaksiyonlarını alıp cevap vermemize bağlıdır. Yazma becerimizin rolü yazdığımız kişi veya 

kişilere uygunluk göstermek için stilimizi ve kurgumuzu değiştirme kabiliyetimize bağlıdır.  

Kişilerin ders verdiği yerde onlar mutemelen dinleyicinin tepkisine göre kullandıkları 

kelimeleri ve konuşma yöntemlerini belirlerler. İyi aktörler bir kahkahayı yönetmede veya 

seyircilerin ruh haline uydurmak için kendi hızını değiştirmede uzmandırlar. İyi sunucular, 

politikacılar, satıcılar sözlerinin nasıl anlaşıldığını ve neye göre konuştuklarını görmek için 

gözlerini ve kulaklarını açık tutarlar. Hatta konuşmacılar konuşmalarını okuduklarında 

hızlarını değiştirebilirler , kelimeleri veya cümleleri tekrar edebilirler belki de bazı ifadeleri 

dinleyicinin tepkisine göre çıkarır veya eklerler. Resmi olmayan doğal konuşmalarda 

etkileşimde bulunduğumuz kişilerin tepkilerine göre sürekli tetikte oluruz ki; etkileşimde olan 

diğer katılımcıların nasıl davrandığına bağlı olarak konuşmamızda değişiklikler yaparak 

olabildiğince çok bilgi verici oluruz. 

C.4. Dealing with difficulty 

Bir konuşmacı veya yazar kendi dilinde veya yabancı dilde bir kelimeyi bilmiyorsa veya 

hemen hatırlayamadı ise bu zorluğu çözmek için aşağıdaki stratejilerden birini veya hepsini 

kullanabilir. 

 Improvising ( uydurma ): Konuşmacılar bazen doğru olduğunu umarak bir kelime ya 

da kelime grubu ortaya atarlar. Bu uydurmalar bazen işe yarar bazen de anlamı 

belirsizleştirir. 

 Discarding ( çıkarma) : Konuşmacılar söylemek istedikleri şeyleri bulamadıklarında 

onu söylemekten vaz geçerler. 
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 Foreignising :  (kendi dilindeki bir kelimeyi L2 dilindeki gibi telaffuz etme) Yabancı dile 

çalışırken konuşmacı ve yazarlar yabancı dilde ifade etmek istedikleri anlama karşılık 

gelmesi umudu ile iyi bildikleri bir kelimeyi seçerler ve onu yabancılaştırırlar. Örneğin 

ana dili İngilizce olan birisi “content-o” kelimesini söyleyerek bu kelimeyi İspanyolca 

ya uydurmaya çalışır ve bir şekilde anlaşılmasını umar.İspanyolca da bu kelimenin 

karşılığı”mutlu” demektir.Bu durumda bir anlaşma sağlanabilir. Ancak yine aynı 

şekilde İngiliz kütüphaneye gitmek için library kelimesini yabancılaştırıp “librario” 

derse amacına ulaşamayabilir çünkü İspanyolcada librario telaffuzuna en yakın sözcük 

kitap dükkanı anlamına gelen “libreria” kelimesidir. 

 Paraphrasing ( başka kelimelerle açıklamak): Bazen konuşmacılar eğer diş fırçası 

kelimesini bilmiyorsa dişleri temizleyen şeyden bahsederek paraphrase yapar.Bu gibi 

sözcüksel yer değiştirme( yerine söz söyleme) veya dolambaçlı konuşma , iletişimi 

daha uzun ve daha karışık yapmasına rağmen pek çok konuşmacıyı sıkıntıdan 

kurtarır.  

 

Açıkçası bu gibi difficulty stratejilerin bazıları diğerlerinden daha uygundur. Öğretmen 

olarak bizler discarding ve körü körüne foreingnising yapmaktan daha faydalı olan 

improvising ve paraphrasing tekniklerini desteklemeliyiz. 

 

C.5. The language issue 

Productive task ile meşgul olan öğrenciler kendilerini ifade edecek oldukları gramer ya da 

kelimelere tam anlamıyla sahip olmazsa çok sinirlenebilirler. Bazen yazı yazarken 

kullanacakları dili araştırabilirler ama bu writing i çok sıkıcı bir aşama haline getirir, ve bu 

araştırma anlıkkonuşma için mümkün değildir.  

Öğrencilerin başarı kazanmalarına yardımcı olacak birkaç basamak şunlardır: 

 Supply key language: Öğrencilere bir writing veya speaking aktivitesinde yer 

almalarını istemeden önce bilgilerini kontrol ederiz ve task için yararlı olacak olan 

sorularda ve phraselerde onlara yardımcı oluruz. Ancak konuşma için öğrenciler 

öğrenmiş oldukları grammar ya da kelime yapıları kullanamayabilirler. Öğrencilerin 

konuşma aktivitelerinde başarılı olabilmeleri için o konuşma türlerine yeterince 

maruz kalmaları gerekmektedir. 

 Plan activities in advance : Öğrencilerimizin yeni bir dille karşılaşmaları ile onu akıcı 

bir şekilde konuşabilme kabiliyeti arasındaki zaman aralığından dolayı, daha önceki 

bir aşamada kavrama şanslarının olduğu dili ortaya çıkaracak olan üretim etkinliklerini 

planlamaya ihtiyacımız vardır. 

D. PROJECTS  
 

Çoğunlukla öğretmenler öğrencilere söylediklerinden daha çok süren ( 45 dakika veya bir 

veya iki ders ) ev ödevlerine çalışmalarını ister. Bazı TBL (taskbased learning) aşamaları 
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bunun gibidir, fakat hangi yöntemi kullanıyorsak kullanalım bu gibi uzun soluklu (long-term) 

projeler eğitim aşamalarının bir parçasıdır.Dünyadaki pek çok eğitim sistemlerinde okullarda  

öğrenciler matematik, coğrafya ve tarih gibi uzun süredir çalışmakta oldukları bir kaç konuyu 

birleştiren booklet(broşür,kitapçık) veya bilgisayar tabanlı kendi materyallerini üretebilirler. 

Deni zaşırı ülkelerden fatihlerin veya göçmenlerin gelmelerinden önceki kendi ülkelerinin 

yerli halkı hakkında kitap üretebilirler, veya kendi Aztec veya eski Mısır yemek kitaplarınıı 

yazarlar ; hayvanlar hakkında veya doğal dünyanın özellikleri hakkında projeler yapabilirler . 

Tipik olarakhazırladıkları bookletler  yazının yanı sıra resim de içerecektir.  

Projelerini tamamlamak için , öğrenciler kitaplara bakacak, web sitelere başvuracak video 

izleyecek ve belki de kendi mini - deneylerini yöneteceklerdir. Böylece projeler skill 

integration ve information gathering için mükemmel bir araç olacaktır. 

Kullanımının yerine getirilmesine göre kullanışlı olan zaman miktarı tarafından doğal olarak 

sınırlandırılmasına rağmen proje ödevleri EFL/ESOL teachigde de popülerdir .  

Bir ESL/EFL düzeninde proje ödevi amaçlı pek çok alan vardır. Pek çok öğretmen öğrencilerini 

bir sınıf gazetesi üretmeleri için cesaretlendirir. Diğer sınıflar kendi şehirlerinin rehberini veya 

tarih ya da kültür kitabını üretir. Bazı projeler insanların güncel olaylara karşı tepkilerini 

araştırır veya öğrencilerden bir kamu hizmeti ya da yeni bir şirket adına broşür üretmeleri 

istenir. 

Projeler geleneksel makale ya da yazılı ödevlerden daha uzun sürede ve kapsamlı olarak 

gerçekleşitirilir. 

D.1. Managing projects 

 

Projeler pek çok farklı yolla düzenlenebilir fakat genel olarak aynı sırayı takip ederler. 

 The briefing/ the choice  

Projeler öğretmenler ve öğrenciler konuya karar verdiklerinde başlar. Bazen öğrenci 

kendi fikrini sunar bazen öğretmen muhtemel bir konular listesi önerebilir ve bazen 

de öğretmen bütün öğrencilerin aynı projeyi yapmalarını isteyebilir. 

Seçim yapılır yapılmaz öğrenci ve öğretmenlerin projenin amaçlarını belirten ,nasıl 

bigi tolayacaklarını ,projenin zamanlamasının ne olacağını, ne gibi aşamalardan 

geçilleceğini öğrencilerin proje ilerlerken ne gibi konularda destek alacağını 

tartıştıkları bir küçük tartışma yapılır .  

 Idea /language generation 

Bir brefing den sonra sıradaki adım projenin nasıl yürütüleceğidir. Eğer öğrenciler 

kendi fikirlerni ve konularını öne sürerse bu onların fikir üretme processine 

başlayacakları yerdir. Projelerine neyin gireceğine karar vermek zorundadırlar.Ne 

bulmak zorunda oldukları hakkında bir plan yapmaya ve o bilgiyi nereden bulacakları 

hakkında düşünmeye ihtiyaçları vardır. 

Ancak eğer öğretmen projeyi çok dikkatlice yönetiyorsa ;  öğrencilere neyi 

araştırdıkları ve nereden o bilgiyi bulacaklarını söyleyebilir.  
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 Data gathering 

Öğrenciler pek çok kaynaktan bilgi toplayabilirler. Ansiklopedilere başvurabilirler veya 

aradıkları şey için internete girebilirler.Anket hazırlayabilirler ve böylece insanlarla 

görüşme yapabilirler. Tür analizi için metinleri araştırabilir veya televizyon 

programları izleyebilir, radyo dinlebilirler.  

 Planning 

Öğrenciler kendi fikirlerini edindiğinde, bazı topic specific dil oluştuğunda ve 

ihtiyaçları olan bilgiyi topladıklarında final projesinin nasıl başlayacağının bir planını 

yapmaya başlayabilirler.Yazılı bir final ürünü olması durumunda bu bir çeşit process 

approach içinde yer alacaktır. Eğer öğrenciler projeyi büyük tartışma veya sunum ile 

bitirmeyi planlıyorlarsa bu aşama neyi söyleyeceklerini planladıkları yerdir. 

 Drafting and editing 

Eğer proje bir final drafta sahipse bu projenin parçalarından ya da bütününden oluşan 

birinci draft üretilmiş olmalıdır ve bu drafta öğrencilerin veya öğretmenlerin bakabilir 

ve hakkında yorum yapabilir. Bu draft proje yazarı tarafından self edited (kontrol 

edilmiş-düzenlenmiş) olmalıdır. 

 The result  

Sonunda bütün projenin amaçlamış olduğu hedefe ulaşılmış olunur . Sunum yazılı bir 

rapordan  ya da konuyu tartışmak için bir tartışmanın farklı yönleri hakkında bilgi 

toplamakta olan insanların bir araya geldiği büyük role-playlar I şeklinde yapılabilir. 

Bu filmin bir parçası , bir drama production, veya bir kayıt olabilir.  

  Consultation / tutorial 

Bir projenin ömrü boyunca öğretmenlerin advising helping ve prompting yapan bir 

tutor gibi olmalarına gerek vardır. Bu gibi tutorialler ve consultationlar bir projenin 

nasıl ilerlediğine bağlıdır. Mesela ; öğrencilerin aramakta oldukları bilgileri 

toplayabildiklerinden emin olmak isteyeceğiz. Öğrencilerin bilgiyi anladıklarından ve 

etkili bir biçimde onu kullanabildiklerinden emin olmak isteyeceğiz . Sık karşılaşılan 

problemlerin çözümünde yardımcı olacağız. 

 

Hong Kong Polytechnic Üniversitesinden okutman Victoria Chan ; sınıfına bir gazete 

çalışması yaptırır. Bu gibi ödevler tipik ödelerdir. İçerik ve dil yönünden gazetenin 

farklı yönlerini(articles , reviews , comments ) incelediler ve daha sonra kendi 

hikayelerini, film eleştirilerini tasarladılar. Bunlar daha sonra bitmiş sınıf gazetesinde 

kullanılmadan önce eşlerin eleştirisine ve düzeltmesine sunuldu . Bu süreçte 

öğrenciler projelerinin hangi aşamasında olduklarının ve ne yaptıklarının daha ne 

sonra ne yapacaklarının farkındadırlar. Victoria Chen öğrencilerin onlar için yüksek 

oranda yenilikçi bir yaklaşımdan hoşlandıklarını ve motive oldukalarını bildirdi. 

Projelerin bütün durumlarda uygun olmamasına rağmen ( zaman bakımından ) hala 

becerilerin yeterli bir birleşimini kapsar. Detaylı bir planlamaya, fikir üretimine ve 

öğrencileri bilgi toplamaları için cesaretlendirmeye gerek vardır. Bütün işlemin 

sonunda öğrenciler çalışmalarını arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına göstermekten 



 
 DÜZENLEYEN FERUZE İLKATMIŞ 18.03.2014 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT HAZIRLIK PLATFORMU 

gurur duyarlar. 

D.2. A webquest project 

Web araştırmaları öğretmenlere , öğrencilere bilgisayar kullanımı rahatlığıyla 

araştırma yaptırmalarına olanak verir. Chapter 11 de verilen örnekteki gibi  

öğretmenler bir web araştırmasının bir çok aşamasını düzenleyebilir, öğrencilerin 

verimsiz araştımalara enerjilerini harcamamaları için onlara bilgi toplamak için 

girebilecekleri siteleri seçebilir.  

Chapter 5 te Çoklu Zeka açısından bireysel öğrenci profillerini oluşturan web 

araştırmalarını tarif etmiştik ve biz bu aynı webquesti bu gibi internet tabanlı 

projelerin nasıl oluşturulduğunun bir örneği olarak kullanabiliriz. 

' Teacher ,have you thought about me ? ' gibi pek çok web araştırmalı projeler , 

öğrencilere herkesin farklı bir şekilde öğrendiğininin anlatıldığı bir giriş ile başlar ve bu 

webquest esnasında yedi veya sekiz zeka çeşidi ile ilgili çalışmalar sunulur.  

Öğrenciler bunu algıladıklarında , taskları tıklayıp task ekranına erişirler.  

Webquestlerin yazarları öğrencilere bunu bir ödevden çok daha fazlası olduğunu , 

onların öğrenmelerine yardım edeceğini anlatırlar. 

Webquest sonunda öğrenciler uygulamayı bitirdikleri için tebrik edilirler ve öğrenciler 

neşeli ve interaktif bir şekilde bilgi öğrenmenin keyfini yaşarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


