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Abstract

Kültürleraras› iletiﬂim beceresinin gün geçtikçe ivme kazand›¤› günümüz
dünyas›nda toplumlar›n; birbirini ötekileﬂtirmeden karﬂ›l›kl› olarak daha
hoﬂgörülü oldu¤u bar›ﬂç›l bir dünya için birçok ülkenin e¤itim politikalar›na ve özellikle de yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi programlar›n›n içeriklerine kültürleraras›l›¤› dâhil etti¤i görülmektedir. Bu do¤rultuda, araﬂt›rmam›z›n genel amac›; Türkiye’de E¤itim Fakültesi Yabanc› Dil Ö¤retmenli¤i programlar›nda yer alan derslerin ve özellikle de “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinin içeriklerini kültürleraras› yaklaﬂ›m aç›s›ndan
incelemektir. Bu genel amaç do¤rultusunda, kriter örnekleme çerçevesinde belirlenen 1161 dersin içeri¤i, doküman tekni¤i ile incelenmiﬂtir ve elde edilen veriler nitel içerik analizine tabi tutulmuﬂtur. Araﬂt›rman›n sonucunda, kültürleraras›l›k konusunu programdaki ders içeriklerine en çok
dâhil eden Almanca Ö¤retmenli¤i program›n›n ilk s›rada, Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›n›n ikinci s›rada, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›n›n
ise üçüncü s›rada yer ald›¤› saptanm›ﬂt›r. Ancak “Çocuklara Yabanc› Dil
Ö¤retimi” dersinin içeri¤ine odakland›¤›m›zda, Almanca Ö¤retmenli¤i
program›nda söz konusu derste kültürleraras›l›¤a de¤inilmemiﬂtir. Frans›zca Ö¤retmenli¤i program› ise, kültürleraras›l›¤› en çok “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinin içeri¤ine dâhil etti¤i görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂma ile kültürleraras›l›¤a ö¤retmen e¤itimi programlar›nda daha fazla yer
verilmesi gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.

In today’s world where the intercultural communication skills are becoming
increasingly important, many countries have included interculturalism in
their education policies, particularly in the content of foreign language
teacher education programs for a peaceful world where people are mutually
more tolerant without alienating each other. In this respect, the general purpose of this research is to examine the contents of the courses, especially the
course of “Teaching Foreign Language to Children”, in the Foreign
Language Education Programs in Turkey in terms of intercultural perspective. In line with this general purpose of the research, the content of the 1161
courses determined by criterion sampling was examined through document
analysis in terms of intercultural approach and the data were subjected to
qualitative content analysis. The results revealed that interculturalism has
the highest amount of coverage respectively in the German Teaching
Program, French Teaching Program, and English Teaching Program.
However, regarding the content of the course “Teaching Foreign Language
to Children”, which is the focus of this study, there is no reference to interculturalism in the German Teaching Program. As such, it turns out that the
French Teaching Program offers a content that is more focused on interculturalism in early foreign language teaching and learning compared to the
two other programs. As a result, inclusion of the interculturalism in teacher
education programs is considered an urgent need.
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yabanc› dil e¤itimi politikalar› da bu yaklaﬂ›m do¤rultusunda
ﬂekillenmiﬂtir. Ancak 2001 y›l›nda Avrupa Konseyi’nin Diller
için Avrupa Ortak Baﬂvuru Metnini yay›nlamas›yla Eylem
Odakl› Yaklaﬂ›m (EOY) ad› verilen yeni bir dil ö¤retimi yaklaﬂ›m› meydana ç›km›ﬂt›r. ‹Y’nin bir uzant›s› olarak görülen ve bu

abanc› dil ö¤retim uygulamalar›n› derinden etkileyen,
ö¤renciyi daha fazla merkeze alan (motivasyon, ihtiyaç
analizi, otonomi) ve dilin iletiﬂim yönünü vurgulayan
biliﬂsel yaklaﬂ›ma dayal› geliﬂtirilen ‹letiﬂimsel Yaklaﬂ›m (‹Y),
70’li y›llardan itibaren yabanc› dil s›n›flar›nda hüküm sürmüﬂ,
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yaklaﬂ›m›n birçok unsurunu bar›nd›ran EOY, Avrupa Birli¤i’nin üye ülke vatandaﬂlar›na Avrupa yurttaﬂl›¤› kavram›n› benimsetme, bu do¤rultuda da çok kültürlü ve çok dilli Avrupal›l›k bilincini geliﬂtirmek amac›yla dil ö¤retimi/ö¤reniminin hedeflerini yenilemiﬂtir. ‹Y, geçici bir süreyle yurt d›ﬂ›nda bulunmak amac›yla yabanc› dilde iletiﬂime geçebilen bireyler yetiﬂtirmeyi hedeflerken (Rosen, 2009), EOY de ö¤renilen yabanc› dilin kültürüne de dâhil olmay›, yabanc› dilin ait oldu¤u ülkelerde uzun süre kalmay›, e¤itim görmeyi, orada yaﬂamay›, kültür
farkl›l›klar›na ra¤men hedef dili konuﬂan tüm kiﬂilerle anlaﬂmay›, çal›ﬂmay›, birlikte yaﬂamay› ve iﬂbirli¤i içinde olmay› hedeflemektedir (Rosen ve Reinhardt, 2007, s. 32–33). Dolay›s›yla
dil ö¤retimi art›k sadece dilsel ve iletiﬂimsel beceri de¤il,
EOY’nin ana unsurlar›ndan biri olan kültürleraras› yaklaﬂ›m
çerçevesinde kültürleraras› bilinç (kültür/kültürel farkl›l›klar›n›n oldu¤unu ve hiçbir kültürün di¤erinden daha üstün olmad›¤›n› bilme (Nacar Logie, 2004, s. 177) ve buna ba¤l› olarak
kültürleraras› iletiﬂim becerisi (farkl› kültürden insanlarla etkili
iletiﬂim kurabilme) edindirmeyi amaçlamaktad›r. Guillén Diaz’›n (2007, s. 192) ifadesiyle, kültürleraras› yaklaﬂ›m temel
al›nd›¤›nda “dil ö¤retimi bireylerin; kiﬂisel, sosyal ve kültürel
geliﬂimiyle ﬂekillenmektedir”. Yani yabanc› dil ö¤renen birey,
ötekiyle ortak yabanc› dilleriyle eyleme geçebilmek ve baﬂar›l›
bir iletiﬂim süreci gerçekleﬂtirebilmek amac›yla, kendini de ötekine tan›tarak, kendi kültürünü yads›madan farkl› ﬂemalara sahip ötekinin kültürünü merak etmeli, sorgulamal›, keﬂfetmeli,
kendi kültürüyle karﬂ›laﬂt›rabilmeli, empati kurabilmelidir. Bir
baﬂka deyiﬂle, dil ö¤retiminin hedefi “kendi kültürü ile di¤er
kültürler aras›ndaki iliﬂkiyi görebilen, kendinden farkl› olana
yani ‘ötekine’ ilgi gösteren ve sorgulayan kendini sosyal ve kültürel olarak gerçekleﬂtirmiﬂ uluslararas› konuﬂucular (intercultural speakers) yetiﬂtirmek olmal›d›r” (K›z›laslan, 2010, s. 82). Bu
kapsamda yabanc› dil ö¤renenlerin bir uyumsamaya (kendi kültürel olgular›yla hedef dilin kültürel olgular›n› düzenleme) ve
bir uzlaﬂmaya (kendi kültürel olgular›yla hedef dilin kültürel olgular›n› göz önünde bulundurarak ötekiyle etkin bir iletiﬂime
geçebilme) varabilmeleri için, sosyokültürel temalar üzerinde
düﬂünmeyi, tart›ﬂmay› ve ötekiyle anlaﬂmay› teﬂvik eden kültürleraras› yaklaﬂ›m tüm nitelikleriyle birlikte yabanc› dil derslerinde yer almal›d›r. Bu durumda dersler, kültürleraras› bilinç
çerçevesinde, kaynak ve hedef dillerdeki kültürel unsurlara,
kaynak dile ve kültürüne at›flara, öteki ve ötekinin kültürü üzerine analizlere, ö¤renenin kendi kültürüne iliﬂkin zenginleﬂtirme
ve de¤erlendirmelere, kültür, bak›ﬂ aç›s›, de¤er ve davran›ﬂ
farkl›l›klar›na yer vermelidir. Ayn› zamanda, kültürleraras› iletiﬂim becerisi kapsam›nda, dersler ötekine yönelebilme, onu anlayabilme, basmakal›plara duyarl› olabilme, kendini anlatabilme ve temelinde karﬂ›l›kl› sayg› ile hoﬂgörünün oldu¤u kültürleraras› bilinç kazand›rmaya ve kültürleraras› iletiﬂim durumlar› gerçekleﬂtirebilmeye yard›mc› olmal›d›r (Asl›m Yetiﬂ ve Elibol, 2014).

Avrupa Birli¤i politikalar›na, çok dillilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kültürleraras› yaklaﬂ›m/kültürleraras›l›k ve buna ba¤l›
olarak kültürleraras› bilinç ile kültürleraras› iletiﬂim becerisi
kavramlar›n›n say›s›z raporda (Üye Devletleri Çok Dillili¤e
Teﬂvik Etmeye iliﬂkin Kararlar, 1998; Diller için Ortak Avrupa Baﬂvuru Metni, 2001; Yeni Avrupa Ba¤lam›nda Kültürleraras› E¤itime Yönelik Avrupa E¤itim Bakanlar› Bildirgesi,
2003) vurguland›¤› görülmektedir. Avrupa Birli¤ine üye birçok ülkenin yabanc› dil e¤itim politikalar›na ve özellikle de
yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi programlar›na bak›ld›¤›nda ise,
amaç ve içeriklerine kültürleraras›l›¤›n dâhil edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r (Kelly, 2011, s. 412). Öte yandan say›s›z birçok uluslararas› raporlara ve ülkelerin güncellenmiﬂ ulusal dil e¤itim
programlar›na ra¤men, “yabanc› dil ö¤retimi ve ö¤retmen
e¤itiminin ço¤unlukla gramer ve sözcük becerilerinin geliﬂimine odakl› kald›¤›” da bir gerçektir (Lazar, Huber-Kriegler,
Lussier, Matei ve Peck, 2007, s. 5). Oysa ö¤retmenden, ö¤rencilerin kültürleraras› bir tutum sergilemelerine yard›mc›
olmak için anadil ve hedef dilin kültürleri aras›nda arabuluculuk etmesi beklenmektedir (Atay, Kurt, Çaml›bel, Ersin ve
Kasl›o¤lu, 2009). Bu sebeple, Lussier’nin (2013, s. 101) de ifade etti¤i gibi, ö¤rencilerin “Dil becerilerinin geliﬂimine kültürleraras› iletiﬂim becerisi geliﬂimini entegre etmek istiyorsak, ö¤retmenlerin s›n›f içinde uygun e¤itsel müdahalelerde
bulunmalar›n› sa¤lamak için bu alanda çal›ﬂanlar›n hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itimlerinin yeniden incelenmesi gerekmektedir”. Bu do¤rultuda, bu araﬂt›rma Türkiye’de E¤itim
Fakültesi Yabanc› Diller E¤itimi Anabilim Dallar› programlar›ndaki derslerin içeriklerini kültürleraras›l›k kavram›n›n
do¤rudan varl›¤› ve/veya kültürleraras› yaklaﬂ›m›n›n niteliklerinin varl›¤› aç›s›ndan incelemeyi amaçlamaktad›r. Fakat birçok araﬂt›rmac› (Hughes, 1983, s. 34; Byram, 2008, s. 79;
Byram ve Doyé, 1999, s. 144; Porcher ve Groux; 2003, s. 117;
Sowa, 2014, s. 104), art›k “Ça¤daﬂ okul anlay›ﬂ›n›n kalbi olan
kültürleraras›l›¤›” (Abdallah-Pretceille ve Porcher, 1996, s.
14) bireyde basmakal›p yarg›lar iyice yerleﬂmeden yani ilkö¤retim ve hatta anaokulundan itibaren yabanc› dil ö¤retimi
programlar›na dâhil edilmesini önemle vurgulad›¤›ndan, söz
konusu anabilim dallar›n›n programlar›nda zorunlu dersler
kapsam›nda yer alan “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinin içeri¤ine de ayr›ca dikkat çekilecektir.
Bu çerçevede, araﬂt›rmada ﬂu soruya cevap aranm›ﬂt›r:
Türkiye’de yabanc› dil e¤itiminde E¤itim Fakültesi Alman
Dili E¤itimi, ‹ngiliz Dili E¤itimi, Frans›z Dili E¤itimi lisans
programlar›ndaki derslerin ve özellikle de “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinin içeriklerinde kültürleraras›l›¤a (kavram, yaklaﬂ›m ve nitelikleri aç›s›ndan) yer verilmekte midir?
Bu araﬂt›rman›n, Türkiye’de Yabanc› Dil Ö¤retmenli¤i
programlar›ndaki derslerin içeriklerinin oluﬂturulmas›nda so-
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rumlu uzmanlar›n kültürleraras›l›¤› dikkate alan programlar›n
haz›rlamas›n›n kuramsal altyap›s›na katk›da bulunmas› aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤› düﬂünülmektedir.

Yöntem
Bu çal›ﬂma, bilimi bir ürün olarak de¤il, bir süreç olarak ele
alan ve bilimin devrimsel bir ﬂekilde ilerledi¤i anlay›ﬂ›n› benimseyen post-pozitivist paradigma (Tekin, 2017, s. 474) ve
bu paradigman›n yöntemsel yans›mas› olan nitel yaklaﬂ›m (‹brahimo¤lu, 2011, s. 48) temel al›narak yap›land›r›lm›ﬂt›r. Veriler ise nitel araﬂt›rma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanm›ﬂt›r. “Doküman incelemesi, araﬂt›r›lmas› hedeflenen olgu veya olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› materyalleri kapsar.” (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013, s. 217). Böylelikle,
Türkiye’de E¤itim Fakültesi Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü
Alman Dili E¤itimi, Frans›z Dili E¤itimi ve ‹ngiliz Dili E¤itimi Anabilim Dal› lisans programlar›nda yer alan yabanc› dil
derslerinin ve özellikle de “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi”
dersinin içerikleri kültürleraras›l›k (kavram›n kendisi ve/veya
nitelikleri) aç›s›ndan nitel içerik analizine tabi tutulmuﬂtur.

Örneklem
Çal›ﬂmada, nitel yaklaﬂ›m›n örnekleme yöntemlerinden kriter (ölçüt) örnekleme temel al›nm›ﬂt›r. Kriter örnekleme “Önceden belirlenmiﬂ bir dizi ölçütü karﬂ›layan bütün durumlar›n
çal›ﬂ›lmas›d›r” (Baltac›, 2018, s. 254). Bu nitelikler veya kriterler do¤rudan “araﬂt›rmac› taraf›ndan oluﬂturulur ya da daha önceden haz›rlanm›ﬂ ölçütler listesi kullan›labilir” (Baltac›, 2018,
s. 254). Türkiye’de Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü Almanca,
‹ngilizce, Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›n›n içerik analizinde araﬂt›rmac›n›n örnekleme getirdi¤i ölçütler ﬂunlard›r:
Seçilecek üniversitelerde Almanca, ‹ngilizce, Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›n›n olmas›
Belirlenen programlarda hedef dilde yap›lan derslerin içeriklerine bak›lmas›
Belirlenen derslerin s›n›f içi ö¤retimi ﬂeklinde gerçekleﬂtirilmesi

Verilerin Analizi
Araﬂt›rmadan elden edilen veriler tümevar›mc› ve tümdengelimsel içerik analizi ile analiz edilmiﬂtir. Tümevar›mc›
içerik analizi, “Kodlama yoluyla verilerin alt›nda yatan kavramlar› ve bu kavramlar aras›ndaki iliﬂkileri ortaya ç›karmakt›r.” (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013, s. 259). “Araﬂt›rmac› tümdengelim içerik analizini ise, var olan bir kuram› test etmek için
kullan›r. Ancak; sadece kuramlar› de¤il, kategorileri, kavramlar›, modelleri veya hipotezleri test etmek için de kullanabilir.” (K›z›ltepe, 2015, s. 258).
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Araﬂt›rmada Yabanc› Dil Ö¤retmenli¤i programlar›ndaki
1161 ders analiz edilerek öncelikle beﬂ kategori (Dilsel Bilgi ve
Beceri, Dil Ö¤retim Yöntemleri, Edebiyat, Kültür, Di¤er) belirlenmiﬂ ve her bir program›n dersleri uygun kategorinin alt›nda toplanm›ﬂt›r.

‹nand›r›c›l›k
Nitel araﬂt›rmalarda, nicel araﬂt›rmalarda kullan›lan geçerlilik ve güvenirlik ifadeleri yerine inand›r›c›l›k ifadesi kullan›lmaktad›r. Araﬂt›rman›n inand›r›c›l›¤› ba¤lam›nda kodlay›c›lar
aras› güvenirlik tekni¤inden yararlan›lm›ﬂt›r. Örneklem kapsam›ndaki yabanc› dil ö¤retmenli¤i programlar›n›n derslerine yönelik belirlenen kategorilerin ve bu kategorilerin içine da¤›t›lan
derslerin kontrolü amac›yla kodlamalara iki uzman arac›¤›yla
geri dönülmüﬂ, analize sokulan veri setinin temsil düzeyi benzerlik oran›na bak›larak belirlenmiﬂtir. 1161 dersi birbirinden
ba¤›ms›z olarak kodlayan uzmanlar da ayn› beﬂ kategori oluﬂturmuﬂ, bu kategorilere ait dersler konusunda %90 görüﬂ birli¤i sa¤lam›ﬂt›r. Bu oran Miles ve Huberman’in (2015) önerdi¤i
güvenirlik formülü (Güvenirlik = [Görüﬂ Birli¤i / (Görüﬂ Birli¤i + Görüﬂ Ayr›l›¤›)] × 100) kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r: [1045 /
(1045 + 116)] × 100 = 90.

Bulgular
Temel al›nan kriter örneklem çerçevesinde, Türkiye’nin 7
co¤rafi bölgesinde (Akdeniz Bölgesinde 1, Do¤u Anadolu Bölgesinde 2, Ege Bölgesinde 1, Güney Do¤u Anadolu Bölgesinde
1, ‹ç Anadolu Bölgesinde 3, Karadeniz Bölgesinde 1, Marmara
Bölgesinde 3 olmak üzere) toplamda 12 üniversitenin Almanca,
‹ngilizce ve Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›nda yer alan
tüm zorunlu (bunlar büyük ölçüde ortak derslerdir) ve seçmeli
(farl›l›k ve çeﬂitlik göstermektedirler) derslerin (TTT Ek 1) içerikleri kültürleraras›l›k boyutu aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Bu çerçevede, 2016–2017 ö¤retim y›l›nda, Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda 406, Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›nda 397 ve ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›nda 358 olmak üzere genel toplamda 1161 dersin içeri¤ine bak›lm›ﬂt›r. Nihayetinde, 5 kategori belirlenmiﬂtir: (i) Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler, (ii)
Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler, (iii) Edebiyat Odakl›
Dersler, (iv) Kültür Odakl› Dersler ve (v) Di¤er (Özel Amaçl›
Yabanc› Dil, Dil E¤itim Politikalar›) (TTT ﬁekil 1).
Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan derslerin içerikleri incelendi¤inde (TTT Tablo 1), bu program belirlenen kategoriler çerçevesinde incelenen 406 ders aras›ndaki 42 dersin
içeri¤inde kültürleraras›l›¤a yer vererek üç program aras›nda ilk
s›ray› alm›ﬂt›r: Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler (9), Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler (17), Kültür Odakl› Dersler
(11), Edebiyat Odakl› Dersler (0), Di¤er (Özel Amaçl› Alman-
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TTT ﬁekil 1. Yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi programlar›n›n analizinde belirlenen kategoriler.

TTT Tablo 1. Yabanc› dil Almanca Ö¤retmenli¤i program›ndaki derslerin
içeriklerinde kültürleraras›l›¤›n yer ald›¤› dersler.
Kategoriler/Dersler
Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler
Almanca-Türkçe Çeviri (Seçmeli/Zorunlu)
Almancadan Akademik Çeviri II (S)
Çeviri Al›ﬂt›rmalar› II (S)
K›sa Filmin Yabanc› Dil Ö¤retiminde Kullan›m› (S)
Müzi¤in Yabanc› Dil Ö¤retiminde Kullan›m›
Sözcük Bilgisi I (S)
Sözlü ‹letiﬂim Becerileri II
Türkçe - Almanca Çeviri (S/Z)
Toplam

Frekanslar
1
1
2
1
1
1
1
1
9

Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler
Almanca Ders Kitab› ‹ncelemesi II
Almanca Ders Sunumu I (S)
Almanca Materyal Geliﬂtirme ve Uyarlama
Almanca Ö¤retiminde Müzik (S)
Almanca Ö¤retiminde S›nav Haz›rlama ve De¤erlendirme Teknikleri I
Almanca Ö¤retiminde Yaklaﬂ›mlar I
Almanca Ö¤retiminde Yaklaﬂ›mlar II
Dil Edinimi
Özel Ö¤retim Yöntemleri I
Toplam

1
1
1
1
1
2
8
1
1
17

Edebiyat Odakl› Dersler
Toplam

0

Kültür Odakl› Dersler
Dil Kültürü (S)
Karﬂ›laﬂt›rmal› Ülke Bilgisi I (Z/S)
Karﬂ›laﬂt›rmal› Ülke Bilgisi II (Z/S)
Kültürler Aras› Ö¤renme (S)
Metinlerle Kültür Çal›ﬂmalar›
Toplam

1
7
1
1
1
11

Di¤er (Özel Amaçlı Yabancı Dil, Dil E¤itim Politikaları)
Avrupa ‹letiﬂim Semineri (S)
Hukuki Almanca I (S)
Hukuki Almanca II (S)
Ticari Almanca I (S)
Ticari Almanca II (S)
Toplam

1
1
1
1
1
5

Genel toplam

42

ca, Dil E¤itim Politikalar›) (5). 195 tane Dilsel Bilgi ve Beceri
Odakl› Derslerin neredeyse tümünün iletiﬂim becerisini (dinleme, konuﬂma, okuma ve yazma) geliﬂtirmeye odakland›¤›, sadece dokuz dersin kültürleraras› iletiﬂim becerisini geliﬂtirmeye
odakland›¤› görülmüﬂtür. Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl›
Derslerin (129) sadece 17 tanesinin içeri¤inde kültürleraras›l›¤a
yer verildi¤i saptanm›ﬂt›r. Fakat kültürleraras›l›k, bu 17 dersin
sadece teori boyutunda yer bulurken, uygulama ve de¤erlendirme boyutlar›nda pek ele al›nmad›¤› fark edilmiﬂtir. Çocuklara
Yabanc› Dil Ö¤retimi dersine dair hiçbir Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda da kültürleraras›l›¤›n izlerine rastlanmam›ﬂt›r.
Edebiyat Odakl› Dersler (48) kapsam›nda kültürleraras›l›¤a hiç
yer verilmezken, Kültür Odakl› Dersler (21) kapsam›nda kültürleraras›l›¤›n geniﬂ yelpazede yer ald›¤› görülmüﬂtür. Kültürleraras›l›k, baﬂl› baﬂ›na bir ders olarak sadece bir seçmeli ders
(Kültürler Aras› Ö¤renme) kapsam›nda da programdaki dersler
aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca, “Karﬂ›laﬂt›rmal› Ülke Bilgisi”
dersinde hedef dil kültür ile anadil kültürünün karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak ele al›nmas›, hedef kültürün kadar kaynak kültürün de
sorgulanmas› ba¤lam›nda varl›¤›n› belirgin bir ﬂekilde göstermiﬂtir. Di¤er (13) kategorisinde bulunan derslerin aras›nda ise
az da olsa Dil E¤itim Politikalar› ve özellikle Özel Amaçl› Almanca ö¤retimine yönelik derslerde kültürleraras›l›¤›n üzerinde duruldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan derslerin içerikleri kültürleraras›l›k aç›s›ndan ve belirlenen kategoriler kapsam›nda incelendi¤inde ise, 397 ders aras›nda 22 dersin içeri¤inde kültürleraras›l›¤a yer verildi¤i görülmüﬂtür. Böylelikle,
söz konusu program üç program aras›nda ikinci s›ray› alm›ﬂt›r.
Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler kategorisinde sekiz (8),
Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler kategorisinde sekiz (8),
Edebiyat Odakl› Derslerde iki (2), Kültür Odakl› Derslerde üç
(3) ve Di¤er kategorisinde bir (1) dersin içeri¤inde kültürleraras›l›k ve/veya kültürleraras›l›¤a iliﬂkin unsurlarla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r
(TTT Tablo 2). Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler kategorisinde yer alan derslerin (203) büyük ço¤unlu¤unun Almanca Ö¤-
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retmenli¤i program›na benzer ﬂekilde dört dilsel beceri (dinleme, konuﬂma, okuma ve yazma) üzerinde odakland›¤› görülmüﬂtür. Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler (92) kategorisinde, kültürleraras›l›k en çok “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersi kapsam›nda varl›¤›n› bask›n bir ﬂekilde gösterirken
kuramsal, uygulama ve de¤erlendirme baz›nda çok az derste yer
ald›¤› saptanm›ﬂt›r. Kültür Odakl› Dersler (62) kategorisinde,
kültürleraras›l›k ne seçmeli ne de zorunlu dersler kapsam›nda
baﬂl› baﬂ›na bir ders olarak programda yer bulabilirken hedef dilin kültür ve sinemas›na yönelik derslerde kültürleraras›l›¤›n izlerine rastlanm›ﬂt›r. Di¤er kategorisi (19) ba¤lam›nda yaln›zca
Özel Amaçl› Frans›zca dersinde kültürleraras›l›¤a yer verildi¤i
saptanm›ﬂt›r.
‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan 358 dersin
içerikleri kültürleraras›l›k boyutu aç›s›ndan ve belirlenen kategoriler dâhilinde incelendi¤inde yaln›zca 10 dersin içeri¤inde
kültürleraras›l›¤a yer verildi¤i saptanm›ﬂt›r. Söz konusu prog-

TTT Tablo 2. Yabanc› dil Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›ndaki derslerin

içeriklerinde kültürleraras›l›¤›n yer ald›¤› dersler.
Kategoriler/Dersler
Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler

ram üç program aras›nda son s›rada yer alm›ﬂt›r: Dilsel Bilgi ve
Beceri Odakl› Dersler (3), Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl›
Dersler (3), Edebiyat Odakl› Dersler (0), Kültür Odakl› Dersler (3), Di¤er (0) (TTT Tablo 3). Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl›
Derslerinin (141) büyük ço¤unlu¤unun yine di¤er iki programa
benzer ﬂekilde sadece dilsel bilgi ve dört becerinin (dinleme, konuﬂma, okuma ve yazma) geliﬂimine odakland›¤› görülmüﬂtür.
Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler kategorisinde (155),
Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi dersi de dâhil olmak üzere s›n›rl› say›da derste kültürleraras›l›k varl›¤›n› göstermiﬂtir. Edebiyat Odakl› Derslerde (45) kültürleraras›l›¤›n varl›¤›na hiçbir ﬂekilde rastlanmazken Kültür Odakl› Derslerde (8) “Karﬂ›laﬂt›rmal› Kültür” baﬂl› baﬂ›na seçmeli bir ders olarak programda yer
verilmiﬂ ve kültürleraras›l›¤a iliﬂkin emarelere rastlanm›ﬂt›r. Son
olarak Di¤er kategorisinde (9), dil e¤itim politikalar›na yönelik
tek bir derste (Avrupa ‹letiﬂim Semineri) kültürleraras›l›k konu
edilmiﬂtir.
Sonuç olarak, kültürleraras›l›¤›n yeterli düzeyde olmasa da
Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan derslerin içeri¤ine daha fazla entegre edildi¤i, Frans›zca Ö¤retmenli¤i program
içeri¤inde daha az ve ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›nda ise
en az yer verildi¤i saptanm›ﬂt›r. Ancak bu çal›ﬂman›n di¤er bir

Frekanslar

Çeviriye Giriﬂ I (S)
Çeviriye Giriﬂ II (S)
Frans›zca - Türkçe Çeviri
Türkçe-Frans›zca Çeviri
Toplam

1
1
3
3
8

Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler
Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi I
Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi II
Frans›zca Ö¤retiminde Materyal Geliﬂtirme
Frans›zca Ö¤retiminde Yaklaﬂ›mlar I
Frans›zca Ö¤retiminde Yaklaﬂ›mlar II
Frans›zca S›nav Haz›rlama ve De¤erlendirme (Z/S)
Toplam

3
1
1
1
1
1
8

Edebiyat Odakl› Dersler
Ça¤daﬂ Frans›z Edebiyat› (S)
Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat (S)
Toplam

1
1
2

içeriklerinde kültürleraras›l›¤›n yer ald›¤› dersler.
Kategoriler/Dersler
Dilsel Bilgi ve Beceri Odakl› Dersler
Çeviri Uygulamalar› Türkçe- ‹ngilizce
‹ngilizce - Türkçe Çeviri (Z/S)
Türkçe - ‹ngilizce Çeviri
Toplam

Frekanslar
1
1
1
3

Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler
Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi II
Edebiyat ve Dil Ö¤retimi II (Z/S)
Özel Ö¤retim Yöntemleri I
Toplam

1
1
1
3

Edebiyat Odakl› Dersler
Toplam

0

Kültür Odakl› Dersler

Kültür Odakl› Dersler
Ça¤daﬂ Frans›z Kültürü (S)
Dil ve Kültür
Frans›z Sinemas›
Toplam

TTT Tablo 3. Yabanc› dil ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›ndaki derslerin

1
1
1
3

Karﬂ›laﬂt›rmal› Kültür I (S)
Karﬂ›laﬂt›rmal› Kültür II (S)
Kültürleraras› ‹letiﬂim (S)
Toplam

1
1
1
3

Di¤er (Özel Amaçlı Yabancı Dil, Dil E¤itim Politikaları)

Di¤er (Özel Amaçlı Yabancı Dil, Dil E¤itim Politikaları)
Özel Alan Frans›zcas› (Z/S)
Toplam

1
1

Avrupa ‹letiﬂim Semineri
Toplam

1
1

Genel toplam

22

Genel toplam

10
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oda¤› olan “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” baﬂl›kl› derse
odakland›¤›m›zda, genel olarak kültürleraras›l›¤›n en çok görüldü¤ü Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda çocuklara yabanc›
dil ö¤retimi/ö¤reniminde kültürleraras›l›¤a dair hiçbir referans
yoktur. ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›nda ise, “Çocuklara
Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersi arac›l›¤›yla kültürleraras›l›k çal›ﬂma örnekleminde yer alan yaln›zca bir üniversitenin ders içeri¤inde söz konusuyken kültürleraras›l›k, Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›nda, üç üniversitenin ilgili dersin içeri¤ine dâhil
edilmiﬂtir. Dolay›s›yla, örneklem kapsam›ndaki Frans›zca ö¤retim elemanlar›n›n Almanca ve ‹ngilizce ö¤retim elemanlar›na
nazaran erken yaﬂta kültürleraras› yabanc› dil ö¤retimi/ö¤renimini daha fazla dikkate alan ders içerikleri sergiledi¤i ortaya
ç›km›ﬂt›r.

Tart›ﬂma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de Yabanc› Dil bölümlerinden olan; Almanca, ‹ngilizce ve Frans›zca Ö¤retmenli¤i lisans programlar›nda kriter
örnekleme çerçevesinde belirlenen toplam 1161 dersin içeri¤inde kültürleraras›l›¤›n yerinin incelendi¤i araﬂt›rman›n sonucunda, kültürleraras›l›¤› programdaki ders içeriklerine en çok
dâhil eden Almanca Ö¤retmenli¤i program›n›n ilk s›rada, Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›n›n ikinci s›rada, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›n›n ise üçüncü s›rada yer ald›¤› saptanm›ﬂt›r.
Kültürleraras› iletiﬂim becerisinin kazan›m›nda/geliﬂtirilmesinde büyük önem taﬂ›yan dilsel bilgi ve beceri odakl› derslere bak›ld›¤›nda, her üç programda da a¤›rl›kl› olarak iletiﬂim
becerisini geliﬂtirmeyi hedef alan okuma, yazma, dinleme ve
konuﬂma olmak üzere dört dilsel becerinin kazan›m›na ve geliﬂimine odakland›¤› tespit edilmiﬂtir. Oysa Groux’nun da
(1996, s.12) ifade etti¤i gibi “Dil ö¤retimi çok önemli konular›n taﬂ›y›c›s›d›r. Tamamen dilsel becerilerin kazan›lmas›n›n
ötesinde, ötekili¤e bir aç›kl›kt›r. Bu kültürün de¤erleri ile beslenen dili konuﬂmayan biri, baﬂka bir kültüre nas›l nüfuz edebilir?”. Fakat ötekine aç›lmak, onunla diyalog içinde olmak ve
uzlaﬂmak için sadece dört dil becerisinde yetkinli¤in yetersiz
oldu¤u gibi, iletiﬂim becerisinin ediniminde büyük rol oynayan dilsel bilgi ve beceri odakl› derslerindeki eksiklik bu derslerin hedef kültürü odaklar›na almamalar›ndan kaynaklanmamaktad›r. Zira sadece hedef dilin kültürüne odaklanman›n da
yetersiz oldu¤u, kültürleraras› yaklaﬂ›m›n temel argüman›d›r.
Bu nedenle söz konusu derslerde kaynak kültür de dikkate
al›nmal›, içerikleri ve iﬂleyiﬂleri bu çerçevede gerçekleﬂmelidir
ki kültürel fark›ndal›k oluﬂsun ve bir kültürleraras› iletiﬂim becerisi edinilsin.
Dil Ö¤retim Yöntemleri Odakl› Dersler kategorisinde Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda, kültürleraras›l›¤›n kuram-

sal, uygulama ve de¤erlendirme aç›s›ndan ders içeriklerinde
geniﬂ yelpazede yer buldu¤u, Frans›zca ve ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i programlar›n›n ise sadece kuramsal boyutta s›n›rl› kald›¤› belirlenmiﬂtir. Bu nedenle Eylem Odakl› Yaklaﬂ›m, kültürleraras› yaklaﬂ›m, kültürleraras›l›k, kültürleraras› e¤itim gibi konular›n teoride iﬂlenmesinin yan› s›ra, yabanc› dil ö¤retmen adaylar› yabanc› dil ö¤retiminde kültürleraras› boyutun
(örn. dilsel bilgi ve beceri odakl› derslerde) nas›l iﬂlenebilece¤ine, s›n›f içi etkinliklerine ne ﬂekilde entegre edilebilece¤ine
yönelik uygulamal› çal›ﬂt›r›lmal›, hedef kültürle kaynak kültürü içeren etkinlikler geliﬂtirmelerine yönlendirilmeli, kültürleraras›l›¤› ve hoﬂgörü, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ gibi duyuﬂsal hedefleri
de kapsayan ders planlar› haz›rlamalar›na yönlendirilmeli ve
tüm bunlar› Ö¤retmenlik Uygulamas› dersi kapsam›nda hayata geçirmeleri/geçirebilmeleri önemli gözükmektedir.
Öte yandan, kültürleraras›l›k her ne kadar Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda di¤er iki programa nazaran geniﬂ
planda yer bulsa da, “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinde kültürleraras›l›¤›n hiçbir izine rastlanmayarak söz konusu program›n kültürleraras›l›k konusunda hedef ald›¤› kitle
yaln›zca yetiﬂkin grubunda s›n›rl› kald›¤› görülmüﬂtür. Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan “Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi” dersinin içeri¤ine bak›ld›¤›nda ise, bu derste kültürleraras›l›¤a yer verildi¤i, kültürleraras›l›¤›n çocuklar›
hedef kitle alarak da ele al›nd›¤›, dolay›s›yla da erken yaﬂta
kültürleraras› yabanc› dil ö¤retimini ve ö¤renimini dikkate
alan içerik sunuldu¤u saptanm›ﬂt›r. Oysa söz konusu programlarda yer alan derslerin gelece¤in ö¤retmen adaylar›n›n
ilerideki ö¤retim uygulamalar›n›n temelini oluﬂturaca¤› düﬂünüldü¤ünde, gelece¤in belirleyicileri olan ve küreselleﬂen
dünyada daha fazla çok kültürlülü¤e maruz kalacak çocuklara
yönelik kültürleraras› yaklaﬂ›m› dikkate alan uygulama ve de¤erlendirmelere a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir ve hedef kitlesi çocuklar olan derslerde kültürleraras›l›k özellikle uygulama yönü ön planda tutularak her üç programda da yerini almal›d›r. Bu anlamda, ulusal e¤itim de¤erlendirmesine ve yak›n gelecekte gerçekleﬂtirilmesi hedeflenen stratejik planlara
yönelik ulusal raporlarda da de¤inildi¤i üzere, ö¤retmen yetiﬂtirmeye yönelik programlar›n uygulama a¤›rl›kl› olarak
(TEDMEM, 2018; YÖK, 2007) ve de kültürleraras› yaklaﬂ›m
temel al›narak yeniden yap›land›r›lmas› önemli bir öngörüdür. Yabanc› dil ö¤retimi/ö¤reniminin hedefleri aras›na kültürleraras›l›¤›n temel özellikleri ile kültürleraras› iletiﬂim becerisinin kazan›m› eklenmeli, yabanc› dil ö¤retmen e¤itimi
programlar› bu kapsamda da ﬂekillenmelidir.
Edebiyat Odakl› Dersler kapsam›nda yer alan dersler incelendi¤inde ise Frans›zca Ö¤retmenli¤i program›nda yer alan iki
ders haricinde di¤er her iki programda da kültürleraras›l›¤›n hiç
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yer almad›¤› görülmüﬂtür. Oysa yabanc› dil ö¤retiminde edebi
metinlerin (ﬂiir, tiyatro, k›sa hikâye, masal, vb.) kullan›m› her
türlü hedef kitlede ve özellikle de çocuklarda kültürleraras› becerinin geliﬂtirilmesinde önemli yeri olan materyallerdir (Huber ve Reynolds, 2014, s. 41–42). Alanyaz›nda da edebi metinlerin kültürleraras› dil ö¤retimine yönelik s›n›f içi uygulamalara
örnek teﬂkil edecek birçok örnek çal›ﬂmalar›n (Atun Erma¤an
ve ﬁavl›, 2015; Burwitz-Melzer, 2001; Ünal, 2005; Zacharias,
2005) oldu¤unu görmek mümkündür.
Kültür Odakl› Dersler incelendi¤inde, Almanca, ‹ngilizce
ve Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›nda s›n›rl› da olsa kültürleraras›l›k varl›¤›n› gösterirken, di¤er iki program›n aksine
Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›nda do¤rudan kültürleraras›l›¤a dair bir ders bulunmamaktad›r. Oysa dil kültür iliﬂkisinden ötürü kültür odakl› derslerinin bol oldu¤u bu programlarda (özellikle Frans›zca: 62), kültürleraras›l›¤›n en çok bu derslerde boy göstermesi gerekti¤i beklentisi mevcuttur. Bu sebeple de, özellikle söz konusu derslerin kapsam›nda kültürleraras›l›¤a mutlaka de¤inilmeli, hatta kültürleraras›l›¤a yönelik derslerin seçmeli ve/veya zorunlu dersler kapsamda baﬂl› baﬂ›na programlarda yer almal›d›r (Conseil de l’Europe, 1999, s. 47).
Son olarak “Di¤er” kategorisinde yer alan Özel Amaçl›
Yabanc› Dil Ö¤retimine ve Yabanc› Dil E¤itim Politikalar›na
yönelik dersler incelendi¤inde ise, Almanca Ö¤retmenli¤i
program›nda, hem yabanc› dil e¤itim politikalar› hem de özel
amaçl› yabanc› dil ö¤retiminde kültürleraras›l›¤›n çok az say›da olsa da di¤er iki programa nazaran daha çok yer buldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Kültürleraras›l›k, Frans›zca Ö¤retmenli¤i Program›nda sadece tek bir Özel Alan Frans›zcas› dersinde; ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i program›nda ise yaln›zca Dil E¤itim Politikalar›na de¤in bir derste neredeyse yok denecek kadar az
düzeyde yer verilmiﬂtir. Dolay›s›yla özellikle kültürleraras›
uzlaﬂman›n özel alan yabanc› dil ö¤retimi de dâhil geniﬂ kitlelerde yer bulabilmesi için özellikle yabanc› dil e¤itim politikalar›n›n kültürleraras›l›¤› içinde bar›nd›ran bir çat› sergilemesi
çok önemli bir ayr›nt›d›r. Bu ba¤lamda, ö¤retmen yetiﬂtirme
ve geliﬂtirme surecinde bir yol haritas› niteli¤inden olan ve
2017–2023 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilecek eylemleri kapsayan Yüksekö¤retim Kurulu’nun (YÖK) güncel ve yak›n gelecekte uzun vadeli Ö¤retmen Strateji Belgesi 2017–2023 Raporunda, (YÖK, 2017) özellikle yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi
politikalar›na dair stratejiler belirlenirken yabanc› dil ö¤retmenli¤i programlar›n›n kültürleraras›l›¤› bar›nd›r›r bir ﬂekilde yeniden revize edilmesi önerilmektedir. Ayr›ca, Talim ve
Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤›’n›n (TTKB 2017a, 2017b, 2017c)
ilkö¤retim yabanc› dil Almanca, ‹ngilizce ve Frans›zca ö¤retimine yönelik en son taslak yabanc› dil ö¤retimi programlar›
incelendi¤inde, kültürleraras› iletiﬂim becerisini ilk defa prog-
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rama dâhil eden kayda de¤er geliﬂmeye eﬂgüdümlü politikalar
ba¤lam›nda yerinde bir öngörü olarak de¤erlendirilmektedir.
Sonuç olarak, her ne kadar ö¤retmen e¤itiminde yer alan
dersler paket program olarak YÖK taraf›ndan zorunlu tutulsa da öncelikli olarak derslerin içeriklerinden ilgili dersleri
yürütmekte sorumlu olan ö¤retim elemanlar›na “kültürleraras› model, arac›, arabulucu,” (Asl›m Yetiﬂ ve Kurt, 2016; Bastos, 2015; Beacco ve Byram, 2003; Byram, 2008; Council of
Europe, 2001; Fontenay, Groux ve Leidelinger, 2011; Gautheron-Boutchatsky ve Kok Escalle, 2003; Zarate, GohardRadenkovic, Lussier ve Penz, 2003) gibi önemli rol ve sorumluluklar düﬂmektedir. Her üç yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi
program›nda kuramsal çerçeveden ziyade uygulamadaki yetersizliklerin önemle hissedildi¤i gerçe¤i göz önünde bulunduruldu¤unda ise özellikle Yabanc› Dil Ö¤retim Yöntemleri
ve Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi derslerini yürütmekle sorumlu ö¤retim elemanlar›n›n kültürleraras›l›¤› ve de kültürleraras›l›¤›n önemli ögelerinden olan kültürleraras› bilinç ile
kültürleraras› iletiﬂim becerisini edindirmeyi/geliﬂtirmeyi
amaçlayan ö¤retim uygulamalar›na yönelmesi mevcut durumda önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Son olarak,
kültürleraras›l›¤›n yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi programlar›nda daha geniﬂ çerçevede bir tablosunun çizilebilmesi ad›na,
yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi lisans programlar›nda kültürleraras›l›¤›n mevcut yerinin gözler önüne serildi¤i bu araﬂt›rman›n devam› niteli¤inde yabanc› dil ö¤retmeni e¤itimi lisansüstü programlar›nda da bu çal›ﬂmadaki benzer kategorilerden hareketle çal›ﬂmalar yap›lmas›n›n faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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TTT Ek 1. Yabanc› dil Almanca, ‹ngilizce ve Frans›zca Ö¤retmenli¤i programlar›nda incelenen dersler.
Dersler
Dilsel bilgi ve beceri odakl› dersler
Akademik Okuma ve Yazma (Becerileri) (Z/S); Akademik Yabanc› Dil I, II; Akademik Çeviri I, II (S); Yabanc› Dil-Türkçe Çeviri (S/Z); Anlat›m Becerileri (Z/S); Ba¤lamsal
Dilbilgisi I, II; Dilbilgisi II, III; Çeviri Al›ﬂt›rmalar›/Uygulamalar› I, II (S); Çeviri I, II (S); Çeviriye Giriﬂ I, II (S); Dinleme ve Anlama I, II (S); Dil Semineri; Drama Atölyesi; Dinleme
Anlama ve Not Alma; Dinleme ve Sesletim I, II; Drama E¤itimi; Edebi Metin Çevirisi; E¤itici ve Yarat›c› Yaz›n (S); ELT’de Eleﬂtirel Okuma; Entonasyon Analizi ve Ak›c›
Konuﬂma Teknikleri (S); Etkili ‹letiﬂim (Becerileri); Frans›z ﬁansonlar›; Frans›zca Kompozisyon; ‹leri Dilbilgisi (S); ‹leri Anlama ve Konuﬂma Becerileri I, II; ‹leri Dilbilgisi
(Çal›ﬂmalar›) I, II (S); ‹leri Gramer I, II (S); ‹leri Konuﬂma Becerileri I (S); ‹leri Okuma (Becerileri) I, II; ‹leri Okuma ve Yazma Becerileri I, II; ‹leri Okuma ve Sözcük Bilgisi I, II;
‹leri Yazma (Becerileri) I, II; ‹leri Yazma Teknikleri (S); ‹leri Sözlü Anlat›m I, II; ‹letiﬂim ve Dil; ‹ngilizcede Günlük Söylem; Karﬂ›laﬂt›rmal› Dilbilgisi I, II; K›sa Filmin Yabanc› Dil
Ö¤retiminde Kullan›m› (S); K›sa Oyun Haz›rlama II, III, IV, V (S); Kitle ‹letiﬂiminde Dil Kullan›m› (S); Kitle ‹letiﬂiminde ‹ngilizce (S); Konuﬂma (S); Medya ve Dil (S); Medya ve
‹letiﬂim; Metin Dilbilgisi; Multimedya Destekli Yabanc› Dil Ö¤retimi; Müzi¤in Yabanc› Dil Ö¤retiminde Kullan›m›; Okuma Becerileri I, II; Ses Bilgisi I, II; Ses Bilgisi ve Yaz›m
Kurallar›; Sesli Okuma; Simultane Çeviri Becerileri (S); Sinema Atölyesi (S); Sözlü Anlat›m (S); Sözcük Bilgisi I, II (S); Sözlü Çeviri (S); Sözdizimi I, II (Z/S); Sözlü ‹letiﬂim
(Becerileri) I, II; Sözlü ‹letiﬂim Modelleri (S); ﬁark›larla Yabanc› Dil (S); Teknoloji Destekli Dil Çal›ﬂmalar› (S); Tart›ﬂma Becerileri; Teknik Çeviri; Türkçe-Yabanc› Dil Çeviri
(Uygulamalar›) (S/Z); Yaz›l› Anlat›m (S); Yaz›ﬂma Teknikleri (S); Yazma Becerileri I, II; Yazma Etkinlikleri (S).
Dil ö¤retim yöntemi odakl› dersler
Almancan›n ‹kinci Yabanc› Dil Olarak Ö¤retiminde ‹lke ve Yöntemler; Alan E¤itimde E¤ilimler (S); Birinci Dil Edinimi (S); Ders Sunumu I (S); Bilgisayar Destekli Yabanc› Dil
E¤itimi I, II (S); Ça¤daﬂ Yabanc› Dilinde Geliﬂmeler; Çocuk Edebiyat›ndan Metinler I, II (S); Çocuklara Yabanc› Dil Ö¤retimi I, II; Dil Becerilerinin Ö¤retimi I, II; Dil Bilinci (S);
Dil Edinimi (Z/S); Dilbilgisi ve Dil Ö¤retimi (S); Dil Ö¤retimi Semineri (S); Drama ‹nceleme ve Dil Ö¤retimi (S); Edebi Metin ‹nceleme ve Ö¤retimi I, II, III; Edebiyat ve Dil
Ö¤retimi I, II; Edebiyat Yoluyla ‹ngilizce Ö¤retimi I, II; Film ‹nceleme (S); ‹kinci Yabanc› Dil E¤itimi; ‹mge ve Dil Ö¤retimi (S); ‹ngilizce Ö¤retiminde Ders Düzenleme ve
Planlama; ‹ngilizce Ö¤retiminde Dijital Materyal Geliﬂtirme (S); ‹ngilizce Ö¤retiminde Güncel Konular; ‹ngilizce Ö¤retiminde Materyal ve Ders Kitab› De¤erlendirme;
‹ngilizcenin Anadil/‹kinci Dil Olarak Edinimi; ‹ﬂbirlikli Ö¤renme ve Dil E¤itimi (S); K›sa Öykü ‹ncelemesi ve Ö¤retimi; Konu Alan› Ders Kitab› ‹ncelemesi I, II; Materyal
De¤erlendirme ve Uyarlama; Multimedya Dil E¤itimi; Oyunlarla Yabanc› Dil Ö¤retimi I, II (S); Özel Ö¤retim Yöntemleri I, II, III; Öykü ‹nceleme ve Dil Ö¤retimi (S); Proje
Tabanl› Yabanc› Dil Ö¤retimi ve Ö¤renimi (S); ﬁiir Atölyesi (S); ﬁiir/Roman ‹nceleme ve Dil Ö¤retimi I, II (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri I, II;
Yabanc› Dil Ö¤renme Kuramlar› I (S); Yabanc› Dilde Yarat›c› Dramatizasyon Uygulamalar› I, II (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Drama (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Görsel
Materyal Kullan›m›; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Müzik (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Özgün Metinler I, II; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Materyal (‹nceleme) Geliﬂtirme (ve
Uyarlama) (Z/S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Ölçme ve De¤erlendirme (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde S›nav Haz›rlama ve De¤erlendirme (Teknikleri) I, II; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Temel ‹lkeler; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Tiyatro; Yabanc› Dil E¤itiminde Video Kullan›m› (S); Yabanc› Dil Ö¤retiminde Yaklaﬂ›mlar I, II; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Yeni
Yönelimler (ve Uygulamalar›) (Z/S); Yans›tmal› Ö¤retmen (S); Yarat›c› S›n›f (S).
Edebiyat odakl› dersler
Alman/‹ngiliz/Frans›z Edebiyat› I, II; Alman Edebiyat› Konu ve Motifler, Alman Edebiyat› ve Sinema Uyarlama (S); Alman Edebiyat›ndan Seçme Metinler I, II; Almanca K›sa
Metinler II (S); Ça¤daﬂ Alman Edebiyat›ndan Seçmeler (S); Ça¤daﬂ Avusturya/Frans›z Edebiyat› (S); Ça¤daﬂ Dünya Edebiyat›; Ça¤daﬂ Frans›z Edebi Metinleri (S); Ça¤daﬂ
Amerikan/‹ngiliz Tiyatrosu; Ça¤daﬂ ‹ngiliz ﬁiiri; Ça¤daﬂ ‹ngiliz Roman›; Ça¤daﬂ Roman ‹ncelemesi I, II; Çocuk Edebiyat› I (S); Çocuk Edebiyat›ndan Metinler I, II (S); DenemeEleﬂtiri Çözümlemesi) (Z/S); Drama I, II (Z/S); Drama ‹nceleme ve Ö¤retimi; Dünya Edebiyat›; Dünya Edebiyat›ndan Seçmeler; Edebi Metinlerde Dil ‹ncelemesi; Edebi Metin
‹nceleme; Edebi Sanatlar (S); Edebiyatta Temel Kavramlar(S); Eleﬂtiri ve E¤itim (S); Eleﬂtiri Yöntemleri I (S); Frans›z Edebiyat› ve Sinema Uyarlamalar› (S); Güncel Metin
Çal›ﬂmalar› (S); ‹leri Metin Analizi (S); ‹ngiliz/Amerikan Edebiyat›ndan Seçmeler I, II (S); Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat (Bilgisi) (S); Karﬂ›laﬂt›rmal› Alman Edebiyat› (S); Karﬂ›laﬂt›rmal›
Çocuk Edebiyat›; Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyata Giriﬂ I, II; K›sa Öykü; Metin ‹nceleme (Z/S); Metin/Roman/Öykü/ﬁiir Çözümlemesi; ﬁiir; ﬁiir ‹nceleme ve Ö¤retimi; ﬁiir ‹ncelemesi (S); ﬁiir ve Estetik (S); Tiyatro; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Drama (S); Yaz›nsal Metin Çözümlemeleri.
Kültür odakl› dersler
Almanca Deyim ve Atasözleri (S); Alman Kültür Tarihi I, II (S); Alman Medyas›nda Türkler (S); Almanya’da Türk Göçmenler; Antropoloji; Antropolojiye Giriﬂ; Dil De¤iﬂkenleri; Dil ve
Toplum (S); Dil Kültürü (S); Frans›z Kültürü; Frans›z Tarihi ve Co¤rafyas› (S); Frans›z Uygarl›¤› (S); Frans›zca ve Frankofoni; Frans›z Sinemas›; Karﬂ›laﬂt›rmal› Ülke Bilgisi I (Z/S);
Karﬂ›laﬂt›rmal› Ülke Bilgisi II (Z/S); Karﬂ›laﬂt›rmal› Kültür Araﬂt›rmalar› I, II (S); Kültürler Aras› Ö¤renme (S); Metinlerle Kültür Çal›ﬂmalar›; Türk Alman Dil ‹liﬂkileri (S); Türk Kültürü (S);
Türk-Frans›z Kültürü; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Dil ve Kültür; Yabanc› Dil Ö¤retiminde Sosyokültürel Boyut (S).
Di¤er (Özel Amaçl› Yabanc› Dil, Dil E¤itim Politikalar›)
AB Dil Politikalar› (S); Almanca Ö¤retim Programlar›; Almanca Ticari Yaz›ﬂma (S); Avrupa ‹letiﬂim Semineri (S); Ekonomi Almancas›; Hukuki Almanca I, II (S) ; Karﬂ›laﬂt›rmal›
E¤itim; Mesleki Frans›zca I, II; Özel Alan Çevirisi I, II (S); Özel Amaçl› Almanca I; Özel Alan Frans›zcas› (Z/S); Teknik Frans›zca (S); Ticari Almanca I, II (S); Turizm Almancas›/
Frans›zcas› I, II (S).
S: Seçmeli dersler; Z: Zorunlu dersler kapsam›nda ö¤retimi yap›lan dersleri belirtmektedir.

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r. / This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License. To view a copy
of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

352

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education (Turkey)

