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AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ERASMUS KONSORSİYUM PROJELERİ YABANCI DİL ÖĞRETİM STRATEJİSİ 

 

GİRİŞ 

Erasmus+, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş 

birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve 

spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, 

yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini 

desteklemektedir.  

Erasmus projeleri ülkelerarası yapılan hareketlilik faaliyetleri veya uluslararası, ulusal 

ve yerelde yapılan yaygınlaştırma faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerin 

hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi, katılımcıların projelerdeki performanslarına, katılımlarına, 

uygulama ve iyi örnekleri alarak gerçek yaşantılarında kullanabilme yeteneklerine bağlıdır. 

Dolayısıyla, yapılan projelerin başarısı sadece belirli ölçülerle değil, katılımcıların kendi 

yaşamlarında ve çevrelerinde değişimler meydana getirebilmesiyle ölçülebilmektedir. 

Katılımcıların beklenen performansı yakalayabilmeleri ise yabancı dil yeterlilikleri ve yabancı 

dilde iletişim becerilerine doğrudan bağlıdır.  

Projelerimiz ile eğitim kurumlarımızda, öğrenci ve öğretmenlerimize değişimler, 

gelişimler, tecrübeler kazandırmak istiyorsak, bu katılımcıların gerekli yabancı dil 

yeterliliklerine sahip olmalarını sağlamalı ve bu konuda gerekli önlemleri almalıyız. Bu bilinçle 

“Yabancı Dil Öğretim Stratejilerimiz” oluşturularak, Amasya ili bölgesinde Erasmus 

projelerinde yer alacak tüm katılımcıların belirtilen stratejiler doğrultusunda yönlendirilmesinin 

yapılarak projeye katılımlarından önce dil yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmiştir.  

 

İHTİYAÇ ANALİZİ 

 

 Kurumsal yabancı dil eğitim ihtiyaç analizi, dil öğrenmede özel bir yaklaşımın 

anahtarıdır, çünkü böyle bir analiz eğitim kurumlarının yabancı dil eğitim ihtiyaçları hakkında 

ayrıntılı bilgi verir. İhtiyaç analizi, kurumlarda yabancı dil eğitim planlaması için iyi bir araçtır. 

Kurumlarda eğitim projelerinde katılımcı grupların dil gereksinimleri ne kadar net olursa, bir 

dil programı o kadar iyi bir şekilde oluşturulabilir. Yabancı dil eğitim ihtiyaç analizi, mevcut 

durumun belirlenmesine ve eğitimin özel amaçlara uyarlanmasına yardımcı olur. Profesyonel, 

hedefe yönelik bir eğitim, kurumun ve çalışanlarının gereksinim duyduğu becerileri ortaya 

çıkarması ve yabancı dil eğitim sürelerini azaltması nedeniyle eğitim kurumları için oldukça 

faydalıdır. 

İhtiyaç analizlerinin sonuçları, gerçekçi hedefler, hedef odaklı içerikler, daha kısa eğitim 

süreleri ve öğrenme yöntemleri için ders tasarımında kullanılır. İhtiyaç analizlerinin sonuçları 

işlevsel bir yabancı dil eğitim programı oluşturmamızı sağlar. İhtiyaç analizi, bir eğitim 

kurumundaki dil potansiyeline genel bir bakış sunar. Ayrıca belirli gelişim alanları hakkında 

bilgi de verir. Yönetim, tek bir yıl için gerçekçi hedefler hakkında bilgi alır, grubun becerileri 

ve programda temel alınacak özel dil ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. İhtiyaç analizi, 

öğretmenin grubun gereksinimlerine uygun materyal planlamasına da yardımcı olur. Eğitmen, 

testte nelere yer verilmesi gerektiği konusunda bilgi alır. Öğrenci kendi seviyesiyle ve istenilen 

hedefe ulaşmada ne kadar süreceğini öğrenir.  

İhtiyaç Analizimiz her proje için ayrı ayrı olacak şekilde, projede yer alacak eğitim 

kurumları Amasya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturacağımız “Yabancı Dilde İletişim 

Merkezi”ne yönlendirilerek planlamanın yapılması sağlanacaktır. Bu merkezde, Halk Eğitimi 
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Merkezi İngilizce öğretmenleri ile Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce 

Öğretmenliği Bölümü akademisyenleri görev alarak, projelerde yer alacak kurumların ihtiyaç 

analizlerini hazırlayacakları “Dil Bilim Testi” ve yabancı dilde sözlü mülakat uygulamaları ile 

gerçekleştirilecektir. Her kurum için oluşturulacak ihtiyaç analizi raporlanarak, hangi 

öğrenicinin hangi seviyede ne tür bir eğitime ihtiyaç duyduğu belirlenecek ve “Yabancı Dilde 

İletişim Merkezi” tarafından hazırlanacak online ve yüz yüze eğitim programlarının 

belirlenmesinde önemli bir kaynak teşkil edecektir.  

 

EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

Yabancı dil eğitim programları; öğrencilerin Erasmus kapsamında yurt dışında 

bulundukları sürede iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, sunumlar hazırlayabilme, 

sunumları ve konuşmaları anlayabilme, yazılı dokümanları okuyabilme ve anlayabilme, yazılı 

doküman hazırlayabilme, proje faaliyetlerinde gerekli hazırlıkları yaparak katılım 

sağlayabilme, anlayış ve iletişim yeterliliklerini sağlamaya dönük hazırlanmış amaca yönelik 

iç içe tek veya farklı metotları içeren yapıya sahiptir. İngilizce dışında, öğrencilerimizin ve 

öğretmenlerimizin mesleki ve akademik gelişimlerine yönelik 2. yabancı dil öğrenmelerine 

yönelik programlar da açılacaktır. Eğitim programlarımızda bulunan seviyeler şu şekildedir: 

 

- Temel Seviye Yabancı Dil Bilgisi ( A-1, A-2 Basit cümleler kurabilme 

anlayabilme, basit kelime haznesine sahip olabilme) 

Okuma: Basit metinleri metni açıklayan görsellerle birlikte okuduğunda anlayabilir. Temel 

deyimler, temel cümle kalıpları ve sözcükleri rahat okuyup anlayabilir. Günlük kullanım 

sözcüklerini, terimleri ve bildirimleri okuyup anlayabilir. Kartpostal gibi kısa bildirimleri 

okuyabilir. 

Yazma: Basit cümleler kurarak basit bildirimler yazabilir. Adres bilgisi yazabilir. Kişisel 

bilgilerini İngilizce yazıya dökebilir. Basit anlatım ve tümceler oluşturabilir. Kartpostal 

bildirimleri yazabilir. Sözlük yardımı ile kısa notlar ve mektuplar yazabilir. 

Dinleme ve Anlama: Basit günlük konuşmaları yavaş konuşulduğunda anlayabilir. Basit soru 

ve yönergeleri anlayabilir. Sayıları, saati ve diğer zaman terimlerini anlayabilir. Uzun aralar 

verilirse ve yavaş konuşulursa görüşmeleri izleyip anlayabilir. 

Konuşma: Basit günlük ifadeleri konuşabilir, basit soru ve yönergeleri yöneltebilir, 

görüşmelerde yavaş olarak ifade edici cümleleri kurabilir. 

 

- Orta Seviye Yabancı Dil Bilgisi ( B-1,B-2 seviyelerinde cümleler kurabilme 

anlayabilme, basit kelime haznesine sahip olabilme)  

Okuma: Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri rahat okuyabilir. Mektup, broşür ve kısa 

resmî yazıları rahat okuyup anlayabilir. Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan 

haberleri okuyabilir. Resmin bütününe bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak 

anlayabilir. Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir ve okuyabilir. Genel olarak anlatılmak 

isteneni okuyarak anlayabilir. Yakın çevre ile yapılan mektuplaşma metinlerini okuyup 

anlayabilir. Basit olarak yazılan alet kullanma kılavuzlarını okuyup anlayabilir. 

Yazma: Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. Duygu ve düşünceleri ve 

deneyimleri rahat yazabilir. Bilinen bir olayın detaylarını yazabilir. Hayalleri ve dilekleri yazıya  

dökebilir. Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir 

filmle ilgili düşüncelerini yazabilir. 

Dinleme ve Anlama: Bilinen bir konuda yapılan konuşmaları bilmediği kelimeleri de tahmin 

ederek anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı tartışmalarda önemli noktaları yakalayabilir. 

Günlük sohbetleri rahatlıkla anlayabilir. Günlük ve mesleki alışılmış konulardaki detayları 
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yakalayabilir. Sürekli karşılaşılan olaylardaki detayları anlayabilir. Uzmanlık veya ilgi alanına 

giren bir konferans veya semineri rahat dinleyip anlayabilir. Günlük kullanılan cihazların 

makine kullanım talimatlarını anlayabilir. Aşina olunan bir konudaki ses kaydını dilediğinde 

basit teknik bilgileri seçebilir.  

Konuşma: Belirlenen bir konuda kendini ifade edebilir, yeterli miktarda kelime haznesine 

sahiptir, kelimeleri yerinde kullanabilir, uzmanlık veya ilgi alanına giren bir konuda sunum 

yapabilir, gerekli soru cevap tekniklerini kullanabilir. 

 

Bu eğitim programlarıyla; geliştirilmiş İngilizce dersleri ve 2.yabancı dil için belirlenen 

derslerle uluslararasılaşmayı teşvik eden bir eğitim öğretim ortamı ve müfredat oluşturmak 

hedeflenmiştir. 

 

KULLANILACAK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Yabancı dil öğretiminde var olan yöntemlerin çeşitliliği, dil öğretiminde hangi 

yöntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde getirmektedir. Bir kişi üzerinde faydalı 

olabilecek bir yöntem başka bir kişi üzerinde aynı ölçüde başarılı olmayabilir ya da tamamen 

başarısız kalabilir (Tarcan, 2004: 6). Yabancı dil öğretiminde(YDÖ)  kullanılagelen yöntemler,  

genel itibariyle,  kullanılmakta olan bir yöntemin eksikliklerini veya yetersiz kaldığı noktaları 

kapatmak amacıyla ortaya çıkmış, bu çabalar yabancı dilin daha  iyi  öğretimine  katkı sağladığı  

gibi,  bu  alana  alternatif  yöntemler kazandırmıştır. Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce 

kabul edilen ve yaygın bir biçimde kullanılan yabancı dil öğretim yöntemleri sırasıyla şunlardır:   

- Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method)  

- Direkt Yöntem/Dolaysız Yöntem (Direct Method)  

- Doğal Yöntem (Natural Method)  

- İşitsel-Dilsel Yöntem (Audio-Lingual Method)  

- Bilişsel Yöntem (Cognative-Code Method)  

- İletişimsel Yöntem (Communicative Method)  

- Seçmeli Yöntem (Eclectic Method)  

Bu yöntemlerin dışında yabancı dil öğretiminde daha az yaygınlık kazanmış ve alternatif 

olarak kullanılan başlıca diğer yöntemler ise şöyledir:  

- Telkin Yöntemi (Suggestopedia) 

- Danışmanlı(Grupla)  

- Dil Öğretim Yöntemi (Community Language Learning)  

- Sessizlik Yöntemi  (The Silent Way)  

- Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi  (Total Physical Response)  

- İşitsel-Görsel Yöntem (Audiovisual Method)  

- Görev Temelli Yöntem (Task-Based Method)  

- İçerik Merkezli Yöntem (Content-Based Method) 

 

 

Kullanılacak öğretim yöntemleri, Amasya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 

oluşturulacak “Yabancı Dilde İletişim Merkezi” öğretmen ve akademisyenlerince, kişiye veya 

gruba özgü olarak seçilerek programlanacaktır. Yapılacak eğitim, yüz yüze olabileceği gibi 

online olarak uzaktan öğretim şeklinde de yapılabilecektir. İngilizce ve diğer yabancı dillerin 

eğitimine yönelik yerel - bölgesel aktivite ve faaliyet sayılarının artırılması, farklı kurs 

merkezleri ile işbirliği sağlanarak İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretilmesi sağlanacaktır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve 

kanaatin ötesinde, kanıtlanabilir, bilimsel verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir. 

Eğitim programlarında yer alan diğer disiplinlerle kıyaslandığında, dil öğretiminin kendine 

özgü yöntemleri, araç-gereçleri, ölçme ve değerlendirme biçimleri olduğu görülür. Çağdaş dil 

öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan 

dil düzeyinin belirlenmesinde de, her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları gerekli görmektedir. 

Yukarıda açıklanan eğitim programlarının ölçme ve değerlendirilmesi ayrı ayrı dört 

beceri üzerinden hazırlanacak test ve sorularla yine Amasya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 

oluşturacağımız “Yabancı Dilde İletişim Merkezi” öğretmen ve akademisyenleri tarafından 

yapılacaktır. Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak araçlar, gerçekçi ölçümü sağlamak üzere 

akademisyenler ve gerekli görüldüğü durumda yabancı dil öğreten özel öğretim kurumlarıyla 

işbirliği ile belirlenerek uygulamaya konulacaktır. Yabancı dil seviye değerlendirme sonucu 

yeterli görülen katılımcıların hareketlilik faaliyetine katılmalarına öncelik verilecektir. 

 

SONUÇ 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus + projelerini, ilimiz eğitim 

kurumlarında eğitimin kalitesini artırmak, öğretmen ve yöneticilerimizin yeterliliklerini ve 

öğrencilerimizin gelişimi ve eğitimlerini üst düzeye çıkartmak üzere uygulamayı ve hayata 

geçirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Oluşturmuş olduğumuz Yabancı Dil Öğretim Stratejisi 

ile bu kapsamda hareketliliklere katılacak olan katılımcıların etkin, yararlı, kişiselleştirilebilen, 

verimli ve ölçülebilir yabancı dil seviyesine ulaşmaları sağlanmış olacaktır.    
 

Ömer COŞKUN                                                                                                           

İl Milli Eğitim Müdürü 

 


