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Özet
Akademik ortamda bilgiye ulaşman›n en önemli araçlar›ndan biri okumad›r. Yaz›l› metinler ve
ders kitaplar› arac›l›ğ›yla birçok bilgiye ulaş›labilmektedir.Bu gerçeklik, öğrencilerini uluslararas›
standartlarda dil yeterliğine ulaşt›rmay› hedefleyen yabanc› dil eğitim programlar›nda, akademik
amaçl› okuma izlence çal›şmalar›na önem verilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu makalede, akademik
amaçl› okuma izlenceleri yap›l›rken, öğrencilerin, başar›l› ve etkin okuyucu olabilmeleri için dikkate
al›nmas› gereken temel prensipler anlat›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler : Okuma Becerisi, Yayg›n Okuma, Akademik Amaçl› İngilizce, Eleştirel Düşünme, Okuma Stratejileri, Okuma İzlencesi
Abstract
The Most important tool in acquiring knowledge in an academic setting is realized through reading. Most of the information students process every day is obtained from written information through coursebooks and textbooks. This would show the importance of designing a reading syllabus for
academic purposes in language teaching programs that aim to bring up the learner’s language proficiency to international standards. The basic criteria of designing a reading syllabus for academic purposes, which is vital for students to be efficient and successful readers, are explained in this article.
Key words: Reading Skill, Extensive Reading, English for Academic Purposes, Critical Thinking,
Reading Strategies , Reading Syllabus

Öğrencileri, kendi bölümlerindeki eğitim dili ile ilgili okuduklar› metinleri anlayabilecek düzeye getirmek, yabanc› dille eğitim yapan üniversitelerin akademik
amaçl› İngilizce okuma izlencelerinin temel amaçlar›ndan biridir. Akademik ortam1
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da bilgiye ulaşman›n en çok okuma etkinlikleri ile gerçekleşmesi, öğrencilerin
çok iyi okuma becerilerine sahip olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.Akademik ortamda
başar›l› olabilmenin en önemli koşullar›ndan biri akademik metinleri anlamakt›r.
Son y›llarda en çok vurgulanan eğitimde son yönelimlerden bireyselleştirilmiş öğretim ve öğrenci özerkliği kavramlar›nda bilgiye ulaşma genellikle okuma ile gerçekleşmektedir. Akademik ortamda okuma, öğrenciler için bilgiye ulaşmadaki en
önemli araçlardan biridir. Bundan dolay›, okuma izlencesi amaç ve hedeflerinin,
öğrencilerin bilgiye ulaşma için gerekli okuma stratejilerini kazand›rmaya yönelik
olmas› gerekmektedir.Bundan dolay› akademik amaçl› yabanc› dil öğretim izlencelerinde, okuma becerilerinin geliştirilmesine diğer becerilerden daha fazla zaman
ayr›lmaktad›r.
Akademik ortamda okuma program›n›n hedeflerine ulaş›labilmesi için öğretim
elemanlar› aşağ›da belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine önem verirler.
(Grabe, Stoller, 2001, 188)
1-Öğrencilerin, okuduğunu anlama için gerekli kelime bilgisini kazanmalar›
2-Okuduğunu anlamak için gerekli stratejileri öğrencilere kazand›rma
3-Stratejik okuyucu olma ve strateji öğrenimi konusunda öğrencileri bilinçlendirme.
4-Öğrenciye okuma konusunda zengin seçenekler sunma
5-S›n›f d›ş›nda ve içinde yayg›n okuma konusunda teşvik etme
6-Öğrenciyi okuma konusunda güdüleme
7-Okuma ve yazma program›n› ilişkilendirme
Yukarda belirtilen hedefler, etkin bir okuma program›n›n, öğrencilere okuduklar› metinleri anlayabilmek için gerekli kelimeleri kazand›rma, öğrencinin kendi okuma süreçlerinin sorumluluğunu alma, okuma için gereksinim ve uygun koşullar› yaratmay› zorunlu k›lmaktad›r. Bundan dolay›, akademik amaçl› İngilizce okuma izlencelerindeki amaçlar yukarda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Söz konusu izlence yürütülürken diğer becerilerin geliştirilmesi amac›yla kullan›lan diğer ders kitaplar›n›n bir çoğu, öğrencilerin hedef dilde kendilerini yaz›l› ve
sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. İzlence
hedefleri de söz konusu hedeflerin geliştirilmesine yöneliktir. Ancak, belirlenen
amaçlar›n hangi ölçüde gerçekleştiği tart›şma konusudur. İzlence hedeflerinden;
okuma, dilbilgisi ve kelime bilgisi d›ş›ndakilerin etkin bir şekilde ölçüldüğü söylenemez. Bu bağlamda, izlence hedeflerinin tam tersi bir ölçme ve değerlendirmenin
yap›ld›ğ› gözlemlenmektedir.Bir çok öğretim kurumunda öğrencilerin sözlü anlat›m becerileri güvenilir ve geçerli bir biçimde test edilmemektedir. Konuşma bece50
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risinin geliştirilmesi genel izlence hedeflerinde yer almas›na rağmen, genellikle
ölçme ve değerlendirme sürecinin d›ş›nda tutulduğu için uygulamada göz ard› edilmektedir. Bu durum okuma öğretimi sonras› yap›lmas› gereken okuma sonras› sözlü anlat›m etkinliklerinin etkin bir şekilde yap›lmas›n› da olumsuz etkilemektedir.
“Okuma etkinliği, yaz›daki duygu ve düşüncelerin kavranmas›, çözümlenmesi ve
değerlendirilmesi gibi fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yönleri bulunan karmaş›k bir
süreçtir. Görme , an›msama, seslendirme ve değerlendirme gibi girişik eylemleri
içeren bu etkinliğin genel nitelikleri şöyle özetlenebilir: 1-Okuma bir iletişim sürecidir 2- Okuma bir alg›lama sürecidir. 3-Okuma bir öğrenme sürecidir. 4-Okuma
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlu bir gelişim sürecidir. ( Sever, 2004,13) ”.
Ana dilde okuma için yap›lan bu saptamalar genellikle yabanc› dil öğretimi okuma
etkinlikleri için de geçerlidir.
OKUMA AMAÇLARI
Gündelik yaşamda okuma çok farkl› amaçlara yönelik gerçekleşir. Belirli bir görevi yerine getirmek, bilgiye ulaşmak, bilgilendirmek, kişisel gelişim, boş zamanlar› değerlendirmek gibi amaçlar söz konusudur. Akademik ortamda ise okuma genellikle bilgiye ulaşmak, bilgiyi kullanmak ve araşt›rma amaçl› etkinliklere yöneliktir.
“Okuma, bilişsel davran›şlarla psikomotor becerilerin ortak çal›şmas›yla yaz›l›
sembollerden anlam ç›karma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlar›n›n çeşitli hareketleriyle zihnin yaz›l› sembolleri anlamas›yla oluşur. Okuma yoluyla yazar ile okuyucu aras›nda bir ilişki kurulmaktad›r. Okuyucudan, bir yazar›n iletmek
istediği mesaj›n ne olduğunu anlamas› istenir. Okuma bir metnin ya da sözcükler
grubunun telaffuz edilmesi olarak görülmektedir.Yani yaz›l› bir metni hiç anlam ç›karmadan sadece sözcükleri doğru telaffuz edebilmek amac›yla okumak gerçek anlamda okuma değildir. Okuma öğretiminin amac› öğrencilerin ilgi, yetenek ve yabanc› dil düzeylerine göre farkl›l›k gösterebilir.( Demirel,2000,101)”. Ancak,uygulamada yürütülen programlar öğrencilerin farkl› ilgi ve gereksinimlerini dikkate almadan, öğretmen merkezli uygulamalarla yürütülmektedir. Bu durum öğrencilerin
bağ›ms›z okuma al›şkanl›ğ› geliştirme süreçlerini olumsuz etkilemektedir.
“Okuma öğretimindeki ortak amaçlar ise aşağ›daki gibi s›ralanabilir:
a-Doğru, sürekli ve anlayarak okuma becerisini kazanmak.
b.Sözcük hazinesini geliştirmek.
c-Okuman›n bilgi kazanman›n yollar›ndan biri olduğunu kavramak.
d-Doğru ve güzel dille yaz›lm›ş metinleri okuyarak anlat›m gücünü geliştirmek.
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e-Okumay› zevkli bir al›şkanl›k haline getirmek. (Demirel, 2000,102)”
Söz konusu amaçlar›n gerçekleşebilmesi için öğrencilerde okuma becerilerinin
geliştirilmesine yönelik çal›şmalar›n yap›lmas› önem taş›maktad›r. Yukarda belirtilen ortak amaçlardan okumay› zevkli bir al›şkanl›k haline getirmek konusunda
önemli güçlüklerle karş›laş›lmaktad›r.
GEREKSİNİM ANALİZİ
Akademik amaçl› okuma izlenceleri haz›rlan›rken öncelikli olarak ayr›nt›l› bir
gereksinim analizi yap›lmal›d›r. “Gereksinim analizi, izlence hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle öğrencilerin ne bildikleri, ne yapabilecekleri ve ne öğrenmeleri gerektiği konular›nda bilgi verebilir (Graves,1996,12).” Uygulamada, öğrencilerin izlence başlamadan önceki bilgi düzeyleri, yap›lan düzey ve yeterlik s›navlar› sonucu belirli bir ölçüde belirlenmektedir. Öğrencinin ne kadar sürede neler öğreneceği ise izlence sürecinde yap›lan değerlendirmeler sonucunda netleşmektedir. Ancak, öğrencilerin bölümleri ile ilgili okuma materyallerinin seçiminde dil eğitimini ald›klar› haz›rl›k s›n›flar› ile bölümler aras›nda etkin bir iletişimin
olduğu söylenemez. Bölümler için öğrenci yetiştiren haz›rl›k s›n›flar› ile bölümler
aras›nda, hedef ve amaçlar›n belirlenmesinde ve öğretim materyallerinin seçiminde
genellikle iletişim kopukluğu yaşanmaktad›r.
Akademik amaçl› okuma öğretiminin amac›, öğrencilerin bölümlerine gittikleri
zaman okumak zorunda olacaklar› ders kitab› ve yaz›l› diğer metinleri anlamaya yöneliktir. Bu durum, bölümler, haz›rl›k s›n›f› ve izlence haz›rlama birimleri aras›nda
okuma programlar›n›n, uygulama öncesi, uygulama s›ras› ve sonras›nda iletişimi
zorunlu k›lmaktad›r. Söz konusu iletişim kurulduğu zaman öğrencilerin öncelikli
gereksinimlerinin belirlenmesi kolaylaşmaktad›r. Ayr›ca haz›rl›k s›n›f› ve bölümlerle özel amaçl› İngilizce eğitim yapan birimler aras›nda ortak izlence çal›şmalar›n›n
yap›lmas› da gereklidir. Haz›rl›k s›n›f› okuma izlence hedefleri belirlenirken, bölümler ve haz›rl›k sonras› özel amaçl› İngilizce çal›şmalar› dikkate al›narak ölçülebilir, gerçekleştirilebilir, başar›labilir hedefler saptanmas› gerekmektedir.
Akademik amaçl› İngilizce öğretiminde izlenecek gereksinim belirleme süreci
aşağ›da belirtildiği gibidir:
10- Değerlendirme
9- Kararlar› uygulama
8- Amaçlar› belirleme
7- Sonuçlar› yorumlama ve analiz etme
6- Verileri toplama
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5- Veri toplama tekniklerini belirleme
4- Sorunlar› tespit etme
3- İzlenecek metodlar› belirleme
2- Öğrenci say›s›n› belirleme
1- Analiz amac›n› belirleme ( Jordan, 2004,13 )
Söz konusu süreç, genelikle kurum taraf›ndan belirlenmiş hedefler dikkate al›narak belirlenen bir eylem plan› kapsam›nda gerçekleştirilmektedir. Süreçte, öğrencilerin yabanc› dil eğitimi ald›klar› birimlerin ilgili bölümlerle, akademik amaçl› izlence geliştirmeye yönelik ortak çal›şmalar yap›lmamaktad›r. Yukarda belirtilen gereksinim belirleme aşamalar›n›n izlenmesi okuma izlence hedeflerinin gerçekleştirilmesine katk›da bulunacakt›r.
OKUMA METİNLERİNİN SEÇİMİ
Akademik amaçl› İngilizce öğretiminde genel İngilizce öğretiminin amaçlar›na
yönelik haz›rlanm›ş ithal ders kitaplar› kullan›lmaktad›r. Kitaplar›n büyük çoğunluğu İngiltereden temin edilmektedir. Ancak, kullan›lan ders kitaplar›ndaki metinler
öğrencilerin ve okulun özel hedef ve amaçlar› ile her zaman uyumlu olmamaktad›r.
Bundan dolay› ders kitaplar›ndaki metinlerin öğrencinin gereksinimlerine yan›t verip vermediği ile ilgili titiz bir gereksinim belirleme çal›şmas› yap›lmal›d›r. Öğrencilerden bu konuda metin seçimlerinde tercihlerde bulunmalar›n›n istenmesi öğrenci kat›l›m›n› sağlamada yararl› olabilir. Ayr›ca, akademik amaçl› İngilizce okuma
parçalar›n›n seçiminde öğrencilerin bölümlerine yönelik metinlerin kullan›lmas› öğrencinin bölümlerine uyum sürecine katk›da bulunabilir. Bu aşamada, İngilizce eğitimin yap›ld›ğ› haz›rl›k s›n›f› ve ilgili bölümler aras›nda materyal içeriğinin belirlenmesinde ortak çal›şmalar yap›labilir.
SINIF İÇİ VE DIŞI YAYGIN OKUMA
Okuma etkinlikleri, genellikle, s›n›f içinde yap›lan bir sayfal›k okuma parçalar›
ile yap›lmaktad›r. Yayg›n okuma, öğrencinin s›n›f içi ve d›ş›nda öğrencilerin geniş
ölçekli ve yoğun okuma etkinlikleri yapmas› biçimindedir. Yayg›n okuma aşağ›daki hedeflerin gerçekleşmesini sağlayabilir:
-Kelime,dilbilgisi ve metin yap›lar›nda ilerleme ve gelişme.
-Genel kültür ve dünya ile ilgili genel bilgi.
-Gelişmiş okuma ve yazma becerileri.
-Okumadan zevk almak.
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-Okumaya karş› olumlu tutum geliştirmek.
-Okuma al›şkanl›ğ› geliştirme olas›l›ğ› ( Jacobs ve Renandya ,2002,297 )
Yayg›n okuma bütün bu avantajlar›na rağmen gerekli ilgiyi görmemektedir. Bu
amaçla kullan›labilecek öğrenci çal›şma merkezleri de s›n›rl› say›da öğrenci taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Okuma al›şkanl›ğ› geliştirmenin, öğrencinin kendi seçimleri
ile yapacağ› materyal seçimleri ile gerçekleştiği unutulmamal›d›r. Seçilen metinler,
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine de katk›da bulunmal›d›r.
Okuma becerilerinin geliştirilmesinde bir diğer önemli konu, öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almas›d›r. Yayg›n okuman›n gerçekleşmemesi öğrencinin öğrenme sürecinde sorumluluk almamas›na neden olmaktad›r. Okuma becerileri geliştirilmesi hedeflenen, öğrenciler olduğuna göre, yayg›n okuma materyallerinin seçiminde öğrenciye sorumluluk verilmesi zorunludur. Ancak, uygulamada öğrenci kat›l›m›n›n gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Yayg›n okuman›n yap›lmamas› kelime kazan›m›n› da olumsuz etkilemektedir.
OKUYUCUNUN ROLÜ
Eğitimdeki yeni yönelimler okuma sürecindeki okur rollerinde de değişikliklere
neden olmuştur. “Okuma etkinliğinin aktif bir süreç olduğunun kabul edilmesi okuyucuya metinden daha çok sorumluluk vermekte ve okuyucunun önemini art›rmaktad›r. Bu da öğretmene, okuma öncesi, s›ras› ve sonras›nda okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik oldukça fazla seçenek sunmaktad›r.( Chastain 1988,223 ).” Günümüzde okuyucunun metne taş›d›ğ› öznel bilgiler de ön plana ç›km›şt›r. Daha çok
davran›şç› öğretim kuramlar› ile örtüşen klasik görüş, okumay› sadece yaz›l› sembolleri çözümleme işlemi olarak görür. Bu yaklaş›ma göre, okuyucular sembollerden ç›kar›mlarda bulunan öğrenenler olarak alg›lan›r. Ancak yap›lan araşt›rmalar
okuyucu-metin ilişkisinde, okuyucunun metin ile ilgili önbilgilerini kullanmas›n›n
çok önemli olduğunu göstermektedir. Bu yaklaş›m, öğrenene söz konusu metin ile
ilgili ön bilgilerinin kullan›lmas› olanağ›n›n verilmesinin önemli olduğunu gösterir.
Öğrenci, önbilgileri kullanarak okuma sürecini içselleştirmektedir.
“Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim özel bir öneme sahiptir. Öğrenme bilişsel
olduğu kadar sosyal bir süreçtir de. Bu nedenle, öğrenme-öğretme süreçleri sosyal
etkileşimi destekleyici bir nitelikte düzenlenmelidir. Öğrenme kaynaklar› olarak
materyaller ve diğer bireylerle etkileşim özendirilmeli, bunlar› sağlayacak yaşant›lar etkin bir biçimde uygulanmal›d›r.
Öğrenme sosyal etkileşim arac›l›ğ›yla oluştuğundan yap›land›rmac› öğrenme
çevreleri öğrenme topluluklar›na dayanmal›d›r. (Sternberg,R,J-Williams, W. M
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(2002), aktaran Yurdakul, 2005,50).”Bu bağlamda, okuma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde uygulanan etkinliklerde, öğrencilerin okuduklar›n› sözlü anlat›m yolu ile paylaşabilecekleri öğrenme ortamlar›n›n yarat›lmas›na özen gösterilmelidir.
Öğrenciler bu sayede okuma sonucu edindikleri, anlamland›rd›klar› bilgileri yap›land›rma şans› bulacaklard›r. Bu bağlamda, öğrencinin, deneyimlerini kullanmas›na olanak sağlayacak şekilde okuma öncesi,okuma s›ras› ve okuma sonras› etkinliklerde grup ve işbirliğine dayal› çal›şmalara önem verilmelidir.
Okuma izlencelerinde hedeflere ulaş›lmas›n› sağlayacak bir diğer önemli faktör
k›sa hikaye kitaplar›n›n ve edebiyat›n etkin bir şekilde kullan›lmas›d›r. Öğrenciler,
başlang›çta zor olmayan hikaye kitaplar› okumaya özendirilmelidirler. Bu yaklaş›m,
onun genellikle bildiği kelimelerden oluşan kitaplar okumas›n› sağlayacak, bu sayede öğrenci sürekli sözlük gereksinmesi duymadan, okuma olanağ› bulup okumaya
karş› olumlu tutum geliştirecektir. Ancak öğrenci önemli ilerlemeler kaydettikçe daha zorlay›c› metinler okumaya teşvik edilmelidir.
Okuma izlence hedeflerine ulaşmaktaki bir diğer önemli etken, ölçme ve değerlendirme sürecinin program hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yap›lmas› ile
yak›ndan ilişkilidir. Alderson (2000 ) okuma izlencesi hedeflerinin değerlendirilmesinde aşağ›dakilere dikkat çeker:
– Metinler öğrencinin düzeyine, deneyimlerine uygun olmal› ve okuyucu için
anlam ifade eden metinlerden oluşmal›d›r.
– Öğrenciler uzun testler okumaya da teşvik edilmeli; ancak çok zor metinlerden dolay› motivasyonlar› olumsuz etkilenmemelidir.
– Öğrencinin geçmiş deneyimleri dikkate al›nmal›d›r.
– Tek bir doğrudan çok, farkl› yorumlar›n dikkate al›nmas› gereken testler kullan›lmal›d›r.
– Metinler, öğrencilerin grup çal›şmalar› yapmalar›na olanak sağlamal›d›r.
– S›n›f d›ş› okuma etkinlikleri için kullan›lacak ölçme ve değerlendirme metotlar›, öğrencilerin motivasyonlar›n› azaltmamal›d›r.
Görüldüğü gibi, öğrencinin ölçme ve değerlendirme konusunda kayg› duymadan okumaya yönlendirilmesi önem taş›maktad›r. Okuma yeterliği ve kelime kazan›m›n›n en önemli araçlar›ndan biri olan yayg›n okuman›n uygulanamamas›n›n en
önemli nedeni, ölçme ve değerlendirme sürecinin oldukça fazla zaman almas›d›r. Bu
güçlük, öğretmen merkezli kararlarla belirlenmiş ve bütün s›n›f taraf›ndan okunmak
zorunda kal›nan tek tip okuma materyali uygulamalar›n›n yayg›nlaşmas›na neden
olmaktad›r.
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Okuyucunun motivasyonu ve okuma stratejilerini kullanabilme
“Öğrenenlerin iyi bir okuyucu olmalar› isteniyorsa, onlar›n hem etkin okuma
stratejilerini kullanmalar› sağlanmal› hem de onlara okuyacaklar›n› seçme konusunda sorumluluk verilmelidir. Nitekim, Fielding, Wilson ve Andersonun yapt›ğ› araşt›rmada ( 1986 ), gönüllü olarak okunan metinlerde, sözcük bilgisi kazanma ve başar› elde etmenin daha da kolaylaşt›ğ› görülmektedir( Winograd ve Paris, 1989, Aktaran Sever,2004,19 )” . Bu doğrultuda öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda okumas›
teşvik edilmelidir.
Ayr›ca, öğrencilere kendi okuma süreçleri ile ilgili değerlendirme yapabilme olanaklar› sağlanmal›d›r. Öğrenciler genellikle nas›l okuduklar›, okuma s›ras›nda ne
tür stratejiler kulland›klar›, nas›l etkin bir okuyucu olabilecekleri konusunda yeterli
fark›ndal›ğa sahip değildirler. Öğrenciler metinleri anlamak için çok farkl› stratejiler kullanmaktad›rlar. Bir bölüm öğrencinin “Okuduğunuz metni anlamak için ne tür
stratejiler kullan›yorsunuz?” sorusuna aşağ›da belirtilmiş yan›tlar› vermeleri çok
farkl› strateji kullan›m›na iyi bir örnektir:
– Çok fazla bilmediğim kelimeleri dikkate alm›yorum
– Metinle ilgili sorular› öncelikle okuyorum
– Önce konsantre oluyorum
– İkinci kez okuduğum zaman belirli cümlelerin alt›n› çiziyorum
– Cümle veya kelime çevirisi yapar›m
– Paragraf›n sonuna kadar okuyorum
– Bilmediğim kelimelerin alt›n› çiziyorum
– Bilmediğim sözcükler için sözlük kullanmam çok yararl› oluyor.
– Okumak için değil anlamak için okumaya başl›yorum
– Paragraf›n ana fikrini öncellikle bulmaya çal›ş›yorum.
– Sonuç paragraf›n› okuyarak metni anlamaya çal›ş›yorum
Ayn› s›n›f ortam›nda ayn› okuma eğitimi alan öğrenciler, metin okuma sürecinde kendi kişisel öğrenme türleri ve gereksinimlerine bağl› olarak oldukça farkl›
stratejiler kullanmaktad›rlar. Kullan›lan stratejilerin bir bölümü okumay› olumsuz
etkilerken bir bölümü de olumlu etkilemektedir. Doğru ve etkin stratejilerin kullan›labilmesi için izlencede etkin strateji kullan›m›na yönelik çal›şmalar ve görevlere
yer verilmelidir. Böylelikle öğrenciler etkin okuma stratejilerini kullanarak okumaya karş› olumlu tutum geliştireceklerdir. Öğretim döneminin baş›nda ve sonras›nda
öğrencilerle bu konuda paylaş›m toplant›lar› yap›lmas› da yararl› olacakt›r.
Akademik ortamda öğrencilerin okuma stratejilerini belirleme, eksikliklerini
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saptama ve doğru strateji kullan›m›na yönelik ayr›nt›l› bir çal›şma yap›lmal›d›r. Öğrencilerin okuma stratejileri ile ilgili yap›lacak öğrenci eğitimi çal›şmalar›, öğrencilerin okuma al›şkanl›klar›n› da olumlu etkileyecektir.
KELİME ÖĞRETİMİ
Kelime öğretimi ile etkin okuma aras›nda önemli bir ilişki vard›r. Sinirdilbilimin
katk›lar›ndan yararlan›larak yap›lan kelime öğretimi sonucu, öğrencilerin yeni duyduklar› kelimeleri tan›ma, alg›lama,kodlama,depolama ve hat›rlama sürecini etkin
olarak kullanabildikleri ve bu sayede yeni öğrendikleri kelimeleri k›sa süreli haf›zadan uzun süreli haf›zaya transfer ettikleri ve böylelikle etkin okuma için gerekli
zengin kelime hazinesini oluşturulabildikleri görülmektedir.
Öğrenciler kelime öğrenme stratejileri konusunda bilgilendirilmeli ve sözlük
kullanma, bilinmeyen kelimeleri bağlam ipuçlar›ndan yararlanarak tahmin edebilme, kendi kelime öğrenimlerinin sorumluluklar›n› alma konusunda yönlendirilmelidirler.
“Geniş bir kelime dağarc›ğ› sadece okuma becerisi için değil, bütün diğer yabanc› dil becerileri için hayati bir önem taş›maktad›r.Anadilde yap›lan çal›şmalar, kelime öğreniminin, en çok okuma ve okuma üzerine yap›lan tart›şmalarla öğrenildiğini göstermektedir; oysaki yabanc› dil öğretiminde bu şekilde öğretilen kelimeler oldukça s›n›rl›d›r. Bundan dolay› bir çok kelime öğrenciye doğrudan öğretilmektedir.Yabanc› dil öğretimi ile ilgili araşt›rmalar böylesine zengin kelime dağarc›ğ›na
sahip olman›n yayg›n okuma ile gerçekleşebileceğini göstermektedir. ( Grabe, 2002
:280 ).” İçeriği öğretmenler taraf›ndan belirlenmiş okuma öğretimi ile öğrencilerin
istenilen kelime hazinesine ulaşmalar› oldukça zordur. Yap›lan araşt›rmalar, öğrencilerin zengin kelime hazinelerine sahip olmalar›n›n, kendi kararlar› ile seçtikleri
okuma materyallerinin okunmas› sonucu kazan›ld›ğ›n› kan›tlamaktad›r. Bundan dolay› öğrenciler s›n›f d›ş› okumalara özendirilmelidirler. Öğrencilerin okuma s›ras›nda kulland›klar› yanl›ş stratejiler okumaya karş› olumsuz tutum geliştirmelerine yol
açmaktad›r. Öğrencilerin okuma s›ras›nda bilmedikleri kelimelerle karş›laşt›klar›nda sürekli sözlüğe başvurmalar› okuma etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Öğrenciler, bilmedikleri kelimelerin anlamlar›n› bağlamdan tahmin edebilme konusunda çal›şt›r›lmal›d›rlar. Ayr›ca, kullan›m s›kl›ğ› oldukça yüksek kelimelerle ilgili yap›lacak etkinlik ve görevler de öğrencilerin bölümlerine gittikleri zaman alana yönelik gereksinimini duyduklar› kelime eksikliği sorunlar›na da bir ölçüde çözüm
olabilir.
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Değerlendirme
Okuma becerilerinin sadece okuyarak geliştirilebileceği gerçeği, okuma izlencesinin her aşamas›nda vurgulanmal›d›r. Öğrencilerin istemedikleri metinleri okumak
zorunda b›rak›lmalar›n›n okumaya karş› olumsuz tutum geliştirmelerine neden olacağ›n›n bilincinyle, okuma program hedefleri belirlenmeli ve öğretim sürecinde öğrenciyi merkeze alan yöntemler benimsenmelidir. Öğrencilerin iki ya da dört y›l boyunca okuyacaklar› alanlarla ilgili, haz›rl›k s›n›f›n›n ikinci dönem son bölümünde
örnek metin çal›şmalar› yap›lmas›, öğrencilerin bölümlerine uyum sürecini kolaylaşt›racakt›r. Okuma izlence içeriği belirlenirken öğrencinin üniversite yaşam›ndaki
eğitim süresi bir bütün olarak dikkate al›nmal›d›r. Öğrenme materyallerinin seçiminde bölümler, bölüm İngilizcesinden sorumlu birimler ve yabanc› dil öğretimini
yürüten birimler ortak izlence geliştirme çal›şmas› yapmal›d›rlar. Akademik amaçl›
İngilizce okuma izlencelerinin amac›, öğrencileri bölümlerinde zorlanmadan, derslerini hedef dilde takip edebilecek düzeye getirmektir. Üniversiteye yeni başlayan
öğrenciler, ezberci eğitim sisteminden olumsuz çal›şma ve öğrenme al›şkanl›klar›
ile gelmekte ve haz›rl›k s›n›flar›nda bir uyum sorunu yaşamaktad›rlar. Öğrencilerin
üniversiteye uyum sürecini h›zland›racak konularla ilgili seçilecek okuma metinlerinin (verimli çal›şma teknikleri, etkin okuma, h›zl› okuma teknikleri, amaç belirleme, öğrenme türleri, öğrenmeyi öğrenme, nas›l öğrenilir, beynin işleyişi, sağ ve sol
yar› kürenin işlevleri, stres ve stresle başa ç›kma, iletişim, duygusal zeka, çoklu zeka vb.) y›ll›k izlence program›na eklenmesi hem öğrencinin kendi okuma-öğrenme
sürecinin sorumluluğunu almas›n› hem de üniversite yaşam›na uyumuna katk›da bulunacakt›r. çal›şmalar izlence hedeflerine k›sa sürede ulaş›lmas›n› da sağlayacakt›r.
Akademik amaçl› İngilizce öğretiminin sadece s›n›f içi etkinlikler ile olmayacağ› kesindir. Bu nedenle öğrencilerin bulunduklar› s›n›f ve okul ortamlar› okumay›
teşvik edecek şekilde düzenlenmeli ve bu bağlamda öğrencilerin etkin olarak kullanabilecekleri öğrenci çal›şma merkezleri çok çeşitli okuma materyallerinden oluşturulmal›d›r. Öğrencilere zengin okuma seçenekleri sunulmal›d›r. Yabanc› dil öğretiminin yap›ld›ğ› birim kütüphaneleri, öğrencileri okumaya teşvik edecek okuma
kaynaklar›na sahip olacak şekilde düzenlenmelidir. Öğrencilerimizin okuma al›şkanl›ğ› olmayan bir kültürden geldiklerinin bilincinde olarak, rol modeli olacak yabanc› dil öğretiminden sorumlu okutmanlar›n okul içi ve okul d›ş›ndaki okuma kaynaklar›na ulaşmalar›n›n önündeki engeller ortadan kald›r›lmal›d›r. Öğrencilerin,
kendi rol modelleri olan öğretim elemanlar›n›n da okuma sürecinin içinde olduklar›n› görmeleri, okuma al›şkanl›ğ› geliştirme sürecine katk›da bulunacakt›r.
İngilizceyi hiç bilmeyen öğrencilerin sekiz ayl›k bir süre içinde, ana dili İngilizce olanlar›n anlayabilecekleri şekilde haz›rlanm›ş olan bölüm ders kitaplar›n› anla58
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yabilecek düzeye getirmek, sadece yabanc› dil eğitiminden sorumlu birimlerin görevi olarak görülmemelidir. Yabanc› dil öğretiminin, öğrencinin bütün üniversite
hayat› boyunca devam etmesi gereken bir süreç olarak görülmesi gerekmektedir .
Bu sayede, uluslararas› standartlarda okuma becerilerinin kazand›r›labileceği bir
öğrenme ortam› oluşturulabilecektir. Söz konusu sürede, belirlenen okuma izlence
hedeflerininin, ölçülebilir,gerçekleştirilebilir ve başar›labilir olmas› da öğrencilerin
üniversiteye uyum sürecine katk›da bulunacakt›r. İzlence geliştirme çal›şmalar›nda
öğrenci kat›l›m› sağlanmal›d›r. Öğrenci kat›l›m›, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu almas›na katk›da bulunacakt›r. Metinlerin öğrenci gelişimine
katk›s›, öğrenciler taraf›ndan anlaş›lmal›d›r. Öğrenci, metinlerin kendi hayat›na katk›lar›n› hissettikçe okuma sürecini içselleştirecektir. Etkin okuma stratejileri kazanma amaçl› etkinliklere, izlencelerde özel zaman ayr›lmal› ve öğrenciler bilişsel stratejileri etkin bir şekilde kullanmaya yönlendirilmelidirler ( ön bilgileri kullanma,
bağlam ipuçlar›ndan yararlanma, not alma vb.).
Öğrenme sürecinin merkezine öğrenciyi alan çal›şmalarla, öğrencilerin etkin
okuyucu olmalar› sağlanabilecektir. Dünyadaki örneklerinde, ülkenin resmi dili olmamas›na rağmen, eğitim dili İngilizce olan çok s›n›rl› üniversite örneği olduğu
için yurt d›ş›ndaki başka örnek modellerden istenilen düzeyde yararlanma olanağ›
bulunmamaktad›r. Bundan dolay›, her kurum kendi özel gereksinimlerini dikkate
alarak kendine özgü okuma izlencesi oluşturmak amac›yla geniş kat›l›ml› izlence
geliştirme birimlerini kurmal›d›r.
Kaynaklar
Alderson, C.J. (2000). Assessing Reading. United Kingdom: CUP.
Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills. Amerika:H.B.J.
Demirel, Ö. (2000).Yabanc› Dil Öğretimi.Ankara : Pegem Yay›nc›l›k.
Grabe, W. (2002) Dilemmas for the Development of Second language Reading Abilities in Methodology in Language Teaching U.K:CUP .
Grabe, W ve Stoller, F (2001) Reading for Academic Purposes in Teaching English as a Foreign Language, USA,Heinle-Heinle
Graves, K. (1996) ‘A Framework of Course Development Processes’ in Teachers as Course
Developers. U.K: CUP
Jacobs, M.G. ve Renandya A.W. (2002). ‘Methodology in Language Teaching’, A.W. CUP.
Jordan, R,R.( 2004). English for Academic Purposes. U.K: CUP
Sever; D. (2004). Türkçe Öğretimi. Ankara,An› Yay›nc›l›k.
Yurdakul, B. (2005). “Yap›land›rmac› Yaklaş›m’’ Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem
Yay›nc›l›k.

59

