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İzmir Özel Türk Koleji Yabancı Dil Programının temel 
hedeflerinden biri,  öğrencilerin dili kendi kültürü içinde 
deneyimleyerek öğrenmelerini, yabancı dil edinimini kulla-
narak akademik ve sosyal alanlarda yaşamlarına farklı yeni 
başarılar ve deneyimler katmalarını sağlamaktır.

Anaokullarımızda başlayan yabancı dil eğitimi, ilkokul 
öncesi hazırlık sınıflarımızda uygulanan ve 20 saati kap-
sayan, İngilizce ile değişik disiplinlerin işbirliği içinde ele 
alındığı entegre öğretim metodu CLIL programı çerçevesinde 
sunulur. Yoğun bir dil içeriği ile uygulanan bahçe oyunları, 
mutfak sanatları, ekoloji, hikaye zamanı, sesleri tanıma 
eğitimi, drama, tematik güncel İngilizce ve dil hakimiyeti 
faaliyetleri ile öğrencilerimizin dili ve kültürünü tanımaları 
sağlanır.

5.sınıf ve 9.sınıfta öğrencilerin seviyeleri tespit edilerek, 
dil kazanımını en üst seviyeye çıkartacak programlar 
uygulanır. Diğer sınıf kademelerinde ise, öğrenciler kendi 
kazanımlarına göre kendi seviyelerini belirlerler.

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde dinleme, 
okuma, konuşma, yazma olmak üzere 4 temel dil becerisini 
kazandırmaya yönelik hazırlanan İTK İngilizce Dil Programı 
sınıf içi dersler, kulüp ve simülasyon etkinlikleri, dil eğitim 
projeleri, sertifika hazırlık çalışmaları ile İngilizce konuşulan 
kampüslerde günlük aktiviteleri de içeren 5300 saatlik 
bir süreçtir. İngilizce’nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca dillerinden birini seçerek öğrencilerimiz hazırlık 
sınıfından itibaren 1100 saatin üzerinde bir programla bir dil 
daha edinirler. 

İzmir Özel Türk Koleji öğrencilerinin güçlü yabancı dil 
hakimiyeti için dil programı kadar bu programın en verimli 
şekilde uygulanması ve uygulamada onlara moderatörlük 
eden öğretmenlerinin yetkinliği de son derece önem taşır.  
Bu anlamda uzun yıllardır hem kendi öğretmenlerimizin 
hem de Türkiye’de temel eğitimdeki yabancı dil öğret-
menlerinin çağın dil eğitimi alanındaki gelişmelerini daha 
yakından takip edebilmeleri, bu alanda sınıf içi ve saha 
aktivitelerinde yeni ve etkin uygulama örneklerini uzman 
dil eğitimcilerinden birebir deneyimleyerek öğrenmeleri, 
birbirleriyle  iletişim halinde olmalarını sağlayan sürekli ve 
gelişime açık bir paylaşım platformu oluşturmuş bulunu-
yoruz. İTK ELT (İngilizce Dil Öğretimi) konferansını bu yıl 14. 
kez düzenledik.  Bugüne kadar 150’nin üzerinde uzman dil 
bilimci, akademisyen ve eğitimcinin İngilizce, Almanca, Fran-
sızca ve İspanyolca dillerinde düzenlenen farklı başlıklardaki 
ana ve eş zamanlı oturumlarda 8000’e yakın katılımcıyla 
buluştuğu ELT konferansının bu yılki teması “21.Yüzyıl 
Becerileri :  İşbirliği, Eleştirel Dusunme ve cozum yaratma, 
Yaratıcılık ve İletişim” oldu. Dil alanında eğitim ve edebiyat 
eserleri de hazırlayan Oxford, Cambridge, Pearson, National 
Geographic Learning  gibi köklü yayınevlerinin de sponsor 
olarak yer alması etkileşimi arttıran önemli bir unsur.

İzmir Özel Türk Koleji tarafından bu yıl 
14.kez düzenlenen ve ana teması “21.
Yüzyıl Becerileri : İşbirliği, Eleştirel 

Düşünme ve Çözüm Yaratma, Yaratıcılık 
ve İletişim ” olan ELT (İngilizce Dil Öğre-
timi) Konferansı’nda İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca dillerinde 2 ana 
ve 24 eş zamanlı  oturumda dil bilimci, 
akademisyen, eğitimci farklı ülkelerden 
20 konuşmacı yer aldı. İlk ana oturumun 
konuşmacısı eğitimci Tony Gurr ile  21. 
Yüzyıl dil becerilerini konuştuk.

ELT KONFERANSININ NASIL BİR DEĞER 
YARATTIĞINI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Türkiye’yi tanıyorum, eğitim çalışma-
ları yaptım, 30 yıldan fazladır dil eğitimi 
konusunda çalışıyorum. Yabancı dil 
öğretmenlerinin bu kadar yoğun olarak 
ilgi gösterdiği, 4 dilde profesyonelce dü-
zenlenen, onlarca uzman konuşmacıyla 
farklı başlıklarda interaktif paylaşımla-
rın yapıldığı, köklü yayınevlerinin ya-
yınlarıyla desteklediği ve aynı zamanda 
keyifli, üstelik bir de katılanlara tablet 
hediye edilen bir organizasyona imza 
attıkları için İzmir Özel Türk Koleji’ni ve 
İngilizce Bölüm Başkanı Nilgün Hanım’ı 
kutluyorum. Iğdır, İçel gibi çok uzak 
illerden de katılım varmış, salon ve 
balkon doluydu, sandalyeler yerleşti-
rildiğini gördüm. Daha gün bitmeden 
katılımcılardan 63 e-posta aldım. Ama 
en çok konferansın açılışını yapan ve 
konuşmacılara, katılımcılara mihman-
darlık eden  öğrencilerin, gençlerin 
İngilizceye ne kadar hakim olduklarını, 
nazik ama özgüvenli, disiplinli ama bir 
o kadar cana yakın olduklarını gördüm,  
daha bu yaşta tam da 21. Yüzyıl becerisi 
dediğimiz noktadalar.

O ZAMAN BİZE DE ANLATIN, NEDİR 
21.YÜZYIL BECERİLERİ ?

Geleneksel yaklaşımda dil eğitiminin 
temelinde “okuma, yazma, dinleme, 

konuşma” becerileri kazandırmaya 
yönelik “öğretme” odaklı bir model 
kullanılırken bugün yeni nesil yaklaşım 
bize geleneksel sistemin becerilerini 
“sorgulayıcı düşünme, yaratıcılık, işbir-
liği, iletişim” becerileri ile bütünleyerek 
“öğrenme” odaklı bir model sunuyor. 

BU BECERİLER NASIL KAZANILACAK, 
BİRAZ DETAYLANDIRABİLİR MİSİNİZ?

Konuşmamda da belirttiğim gibi 2500 
yıl önce Socrates “insan mükemmelliği-
nin en üst seviyesi kişinin kendini 
ve başkalarını sorgulama-
sıdır.  Ben kimseye bir 
şey öğretemem 
sadece düşün-
dürebilirim” 
demiş.  
Öğrenme dü-
şünme üzeri-
ne kuruludur. 
Artık “öğret-
me” kavramını 
değil “öğrenme” 
kavramını esas alı-
yoruz. Çünkü geleneksel 
öğretme yöntemlerinde başarı 
elde edilemediğini gördük, öğrenenin 
edilgen kaldığı, öğrenme için efor sarf 
etmediği bir sistemde öğrenme gerçekleş-
miyor. Öğretici de öğrettiğini sanıyor. Bu-
rada asıl rol öğrenenin, yardımcı rol onu 
düşünmeye, bulmaya, anlamaya, hayal 
etmeye ve bu yolla içeriği içselleştirmeye 
yönlendirendedir. George Carlin diyor 
ki: “çocuklara sadece okumayı öğretme-
yin, onlara okuduklarını sorgulamayı 

öğretin”.  Sıradan bir öğret-
men dakikada 1-2 soru sorar, 
bu da günde 400 soru, yılda 
70 bin, tüm kariyeri boyunca 
da 3 milyon soru eder. Bu 
soruların %30-35’i içerikten 
bağımsız durumu kontrol için 
sorulan sorulardır “anladın 
mı, bitirdiniz mi, vs”. %45’i 
de göstermelik sorulardır. 

Öğrencilere konuyu anlatıp “sorunuz 
var mı” diye sormayın, anlatırken ya-
nıtını bildiğiniz sorular sorun, onları 
düşünmeye, zihinlerini açık tutmaya 
yönlendirin, soru sormaya teşvik 
edin.  İyi bir cevaptan çok iyi, kaliteli  
bir soruya değer  verin.  Öğrenmeyi 
düşünme sağlar, düşünmeyi sorular 
tetikler. Araştırmalar gösteriyor ki, 
“grup çalışmaları” ve “sınıf münaza-

raları” sayesinde rol yaparak ve iletişim 
oyunları kurarak dili kullanmaya teşvik 
edilen öğrenciler kendi özgün çözümle-
rini bulmakta başarılı oldukları gibi dili 
öğrenmede de önemli kazanımlar elde 
ediyorlar.  Dersi özetlemek için 3:2:1me-
todu da iyi bir yöntem.  Öğrencilere bu 
derste “öğrendiği 3 şey nedir”, “ilginç 
bulduğu 2 şey nedir”, “kendisini düşün-
düren, aklına takılan 1 şey nedir” soru-
larını sorarak öğrenmenin daha uzun 

süre devam etmesini de sağlaya-
bilirsiniz. Her defasında 

“ne öğrendim, ne 
öğrenmek ister-

dim, bunun 
hakkında ne 
düşünüyo-
rum,” diye 
sorgulama 
yapabilen, 

zihinsel dü-
şünce süreci 

ile problem çöze-
bilen bireyler karar 

verme, strateji üretme 
ve yeni konuları içselleştirme-

de başarılı oluyorlar.  

BU BECERİLERİN GELİŞMESİNİ 
ETKİLEYEN BAŞKA UNSURLAR VAR MI?

Düşünmeyi, sorgulamayı doğal kıl-
mak önemli. Zorlayarak düşündüremez-
siniz. Öğrenciyi özgür bırakmalısınız. 
Öncelikle üzerinde çalışacağı içeriği se-
çebilmeli. Bunu uygun akran grubu ile 
birlikte planlanmış anlamlı bir zaman 
dilimi içinde ele alarak sonuca ulaşmalı. 
Bu süreçte düşüncelerini, fikirlerini, 
deneyimlerini tartışarak yansıtabilmeli. 
Nihai olarak elde ettiği sonuçları ve sü-
reci topluluk karşısında paylaşabilmeli, 
savunabilmeli. Bunlar zaten yukarıda 
saydığımız 4 temel olan  sorgulayıcı dü-
şünme, yaratıcılık,  işbirliği ve iletişim 
becerilerini içinde barındırıyor.
(Tony Gurr blog https://allthingslear-
ning.wordpress.com/)

GELECEK HAFTA SINAV KAYGISI / Merkezi sistem sınavlara zihnen, fiziken, ruhen nasıl hazırlanmalı?

Türkiye ortalamasının üzerinde puanlarla ve 
yaşıtlarından ortalama bir yıl erken elde ettikleri 
uluslararası geçerli Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF, 
DELE, FIT IN DEUTSCH dil yeterlilik sertifikaları 

TEOG ve YGS-LYS5 sınavlarında ilk yüzdelik dilim-
de yer alacak düzeyde dil puanı

Üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren 
bölümlerini tercih etme ve hazırlık sınıfını geçerek 
doğrudan lisans eğitimine başlama imkanı

12. Sınıflar için ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya 
ve Avrupa ülkelerinde dünya üniversiteler sırala-
masında öne çıkan üniversitelerinden seçtikle-
rine bölümlere resmi kabul ve burs hakkı; 10 ve 
11.sınıflar için ön ve şartlı kabul imkanı.

İYİ BİR YABANCI DİL BİLGİSİ İLE 
neler başarılıyor?

·

·
·

· Küresel dünyada iletişim kurabilmenin, iş ya-
pabilmenin, günlük yaşamı  hedeflendiği gibi 
sürdürebilmenin en önemli 

unsurlarının başında kendi anadili kadar iyi 
edinilmiş en az bir, hatta iki veya üç yabancı dil 
bilgisi geliyor. Okuma, dinleme, konuşma, yazma, 
münazara edebilme  becerilerinin tümünü içinde ba-
rındıran iyi bir yabancı dil bilgisi, bir yandan güçlü 
bir eğitimin olmazsa olmazı iken diğer yandan pek 
çok kapıyı açan önemli bir anahtar.

Dilin kazanılması ise artık hem yaş hem öğreni-
len ortam bakımından değişen dünyanın dinamik-
leri ile eş zamanlı olarak farklılaşıyor. Doğumdan 
itibaren çocuğa ana dili ile birlikte kazandırılmaya 
çalışılıyor. İlk akademik dil eğitimi anaokullarında 3 
yaş ile birlikte planlanmış bir program çerçevesinde 
alınmaya başlanıyor. Bu süreç, beceri geliştirmeye 
ve öğrenmeyi ölçmeye dayalı bir yaklaşımla dil 
programını geliştiren güçlü eğitim kurumlarının 
günlük yaşama yayılan içeriklerle zenginleştirdiği  
faaliyetleri de içine alarak üniversiteye, hatta kari-
yer yıllarına kadar devam ediyor. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta dil eğiti-
minin temelinin daha öğrencilik yıllarında ne kadar 
sağlam atıldığı oluyor.

Bu konuda uzmanlar ne diyor?

GÜÇLÜ BİR YABANCI DİL İÇİN 
AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI      

       3 YAŞTA BAŞLIYOR

NİLGÜN ARTUNER- 
İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 

İNGİLİZCE YABANCI DİL 
BÖLÜM BAŞKANI

YABANCI DİLLE YAŞAMA 
NASIL HAZIRLANIYORLAR?

ORTAOKUL VE LİSEDE ULUSLARARASI SİMÜLASYON 
PROGRAMLARI VE KULÜPLER:

JMUN (Genç Model Birleşmiş Milletler), MUN 
(Model Birleşmiş Milletler): BM senatosu ülke 
delegasyonları içinde yer alarak ülke ve dünya 
meselelerini tartışarak çözüm üretmek. EYP (Avrupa 
Gençlik Parlamentosu): Avrupa Parlamentosunun si-
mülasyonu olan bu programda gençler oluşturdukları 
parlamentoda sorunlarını gündeme taşıyorlar.

ISTA (Uluslararası Tiyatro Festivali)
BEO (Britanya İngilizce Olimpiyatları): öğrencilerin 

kendilerinin yazıp sahnelediği, kostümlerini tasar-
layıp sergiledikleri drama, müzik, doğaçlama, proje 
sunumları, yaratıcı tasarımlar, turizm pazarlaması 
ve global sorunlara ilişkin münazaralar gibi 7 dalda 
yarıştıkları uluslararası organizasyon.   

İngilizce tiyatro ve müzikaller sahneleyerek, 
edebiyat eserlerini okuyup yorumlayarak sanat faali-
yetleri içinde de yabancı dillerini kullanıyorlar.
YURT DIŞI YAZ OKULLARI: Amerika, İngiltere, Kanada 
gibi ana dili İngilizce olan ülkelerde 3 haftalık yoğun 
interaktif dil eğitimi ve sosyal aktivitelerle zenginleş-
tirilmiş yaz programı.
AKADEMİK YURTDIŞI ARAŞTIRMA GEZİLERİ: Akade-
mik bölümlerin disiplinler arası çalışması kapsamın-
da yıllık müfredat ile uyumlu, yeni keşifler, dünyayla 
bütünleşme imkanı sunan CERN Bilim, İngiltere 
Biyoloji, ABD NASA, Fransa Sosyal Bilgiler, Balkanlar 
Geçmişimize Yolculuk inceleme gezileri, Avusturya 
Gençlik Olimpiyatları, Prag Dans Festivali, İspanya 
Korolar Yarışması organizasyonları.
YURT DIŞINDA YÜKSEK ÖĞRENİM: üniversite tanıtım 
gezileri, sınavlar, kabul prosedürleri gibi süreçleri 
takip edebilme ve başarıyla sonuçlandırma.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI: başka ülkeler-
den gelen öğrencileri  misafir ederek dil ve sosyal 
gelişimi arttırmanın yanı sıra, başka bir ülkede misafir 
öğrenci olarak dil ve kültür kazanımlarını arttırma.
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21.yüzyılda 
yabancı dili 

“öğretmek” değil, 
gerçek “öğrenenler” 

yaratmak üzerine 
çalışmalıyız!

BU BİR EDİTÖRYAL ÇALIŞMADIR


