KARCI AKTAġ, C. ve GÜNDOĞDU, K. (2018). Dinleme-KonuĢma Dersine ĠliĢkin Öğretim Elemanları
ve Öğrencilerin GörüĢleri (Adnan Menderes Üniversitesi Ydyo Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat
Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 509-527.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/1 2018 s. 509-527, TÜRKĠYE

DĠNLEME-KONUġMA DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRETĠM ELEMANLARI VE
ÖĞRENCĠLERĠN GÖRÜġLERĠ (ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YDYO
ÖRNEĞĠ)
Canay KARCI AKTAġ
Kerim GÜNDOĞDU
Geliş Tarihi: Kasım, 2017

Kabul Tarihi: Şubat, 2018
Öz

Bu araĢtırmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksek Okulunun dinleme-konuĢma öğretim programını incelemektir. Nitel
araĢtırma yaklaĢımına dayalı araĢtırmada öğretim elemanı, öğrenci görüĢleri
ve önerileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formları aracılığıyla toplanmıĢtır.
Elde edilen veriler tipolojik analiz tekniğiyle çözümlenmiĢtir. ÇalıĢmaya 12
öğrenci ve 8 öğretim elemanı katılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında araĢtırmanın
yapıldığı programa iliĢkin okulumuzdaki mevcut durum analiz edilerek
dersin hedefleri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına
iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir. Sonuç olarak dersin yer aldığı programa ait
konuĢma hedeflerine ulaĢılamadığını, içeriğin bölümle ilgili olması gerektiği,
görsel materyallerin kullanılması gerektiği, öğrencilerin pasif rol oynadığı
kitap ağırlıklı etkinliklerin yer aldığı, öğrencilerin aktif katılım gösterecekleri
etkinliklerin kullanılması gerekliliği ve değerlendirmede konuĢma becerisinin
ölçülmesine yer verilmediği görülmektedir. ÇalıĢmada bu bulgulara yönelik
önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler:

Dinleme-KonuĢma Dersi, Ġngilizce Hazırlık,
Okutman ve Öğrenci GörüĢleri.

THE VIEWS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS WITH REGARD
TO LISTENING-SPEAKING COURSE (A CASE OF ADNAN
MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES)
Abstract
The purpose of this research is to evaluate listening-speaking course at
Adnan Menderes University, School of Foreign Language. In this qualitative
research, opinions and suggestions of teachers and students were collected
through semi-structured interviews. The obtained data were analyzed by
typological analysis technique. The study included 12 students and 8
instructors. Study includes the results of current state of four focus
dimensions- aims, content, teaching- learning situation and assessment of the
course. Results showed that the aim of speaking course could not be reached,
the content of the course had to include academic subjects, the neccessity of
using visuals in class. In the study, the role of students was passive; however,
the students and instructors claimed that the students should be actively
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involved in class activities. Measurement process didn't include speaking
exams. Suggestions were made in the study for these findings.
Keywords: Listening-Speaking course, English Preparation, Views of
Instructors and Students.

1. GiriĢ
Ġçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. KüreselleĢmenin gereği olarak çağı yakalamak,
çağdaĢ olabilmek, hızla değiĢen ve geliĢen dünyamızda teknolojik, ekonomik ve kültürel
alanlarda diğer ülkelerle iletiĢimi sağlayabilmek amacıyla yabancı dil öğrenmek gereklilik
hâline gelmiĢtir. Dünya üzerinde birçok dilin bulunmasına karĢın Ġngilizce bir dünya dili
olmuĢtur. Bunun nedeni Crystal‟a (1997) göre Ġngilizceyi konuĢanların sayısının fazla olması
değildir. Ġngilizcenin uluslararası bir dil hâline gelmesi aslında Britanya Ġmparatorluğu‟nun
dilsel mirası ve Amerika‟nın Ġngilizce konuĢan süper güç olarak ortaya çıkması, ayrıca
teknolojik ve endüstriyel açıdan da bir güç olarak var olmasıyla gerçekleĢmiĢtir.
Ülkemizde cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, bilimin çağdaĢ değerlerin, uygar
dünyanın temeli kabul edilmesi, eğitimin bu doğrultuda düzenlenmesini gerekli kılmıĢtır. Bu
anlayıĢ, Türkçe yanında yabancı dil öğretiminin de önemsenmesini gerektirmiĢtir çünkü bir
yandan çağdaĢ bilimdeki geliĢmeleri izlemek, bunları özümsemek, araĢtırma yapmak; öte
yandan ülkemizdeki bilimsel etkinlikleri dıĢ dünyaya yansıtmak için yabancı dil vazgeçilmez bir
araçtır. Açıkçası, ülkemizde yabancı dil öğretimi, çağdaĢlaĢma, uygarlaĢma çabalarının bir
zorunluluğu olarak ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir (ġahbaz ve Çınar, 2008). Günümüzde
Ġngilizcenin hâkimiyeti tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Çünkü
ülkemizdeki gençler, devlet okullarından mezun olduktan sonra nitelikli bir mesleğe sahip
olmak istediklerinde karĢılarına en az bir yabancı dil-Ġngilizce ortak konuĢulan dil olduğu içinbilme zorunluluğu çıkmaktadır (Mirici, 2001).
Günümüzde ilkokuldan yükseköğrenime kadar Ġngilizce öğrenimi yer almaktadır
(Gömleksiz ve Özkaya, 2012). Eğitimin en üst kademesi olan üniversitelerde Ġngilizce eğitimi,
tamamen Ġngilizce eğitimi veren, belli bir ölçüde Ġngilizce eğitimi veren, yalnızca belli
bölümlerinde Ġngilizce eğitimi veren ve isteğe bağlı Ġngilizce eğitimi veren bölümler olmak
üzere farklılık göstermektedir. Kısacası, her ne kadar verdikleri Ġngilizce eğitiminin yoğunluğu,
ölçüsü ve Ģekli farklılık gösterse de, her üniversitenin verdiği belli bir Ġngilizce eğitimi
bulunmaktadır. Üniversitelerde verilen bu Ġngilizce eğitiminin temelini öğrencilerin
fakültelerine baĢlamadan önce belli bir süreyle devam ettikleri yabancı diller yüksekokullarının
verdikleri temel Ġngilizce eğitimi oluĢturmaktadır (Emekçi, 2003).
Yabancı diller yüksekokullarında verilen Ġngilizce eğitimi; üniversitedeki diğer
bölümlerde verilen ve devamı niteliğinde olan Ġngilizce eğitimine, Ġngilizce eğitim veren
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bölümlerdeki genel eğitime veya üniversitenin bölümlerinde Ġngilizce eğitimi verilmiyorsa,
bireylerin daha sonraki eğitim ve / veya iĢ hayatlarına temel oluĢturmayı hedeflemektedir. Bu
yönleriyle de, yabancı diller yüksekokullarında verilen temel Ġngilizce eğitimi büyük önem arz
eder (Gömleksiz ve Özkaya, 2012). Yabancı diller yüksekokullarının ortak misyonlarında dilin
dört becerisini etkili bir Ģekilde kullanabilmek yer almaktadır (Hazırlık sınıfları programları).
Özellikle dinleme ve konuĢma becerileri dil öğrenmenin temelini oluĢturmaktadır (MEB, 2007).
Ġnsanın kazandığı ilk beceri dinleme becerisidir. Doğumdan önce baĢlayan, ailede geliĢen,
okulda devam eden ve hayatın pek çok alanında kullanılan dinleme becerisi, bir bakıma sesleri
okuma ve anlamlandırmadır (Emiroğlu, 2013). KonuĢma, dinleme becerisinden sonra edinilen
ve iletiĢimin diğer önemli becerisidir. Yabancı dil öğretiminde hedeflerden birisi, öğrencilerin
hedef dili anlaĢılır Ģekilde konuĢabilmesidir (MEB, 2007). Ġngilizce eğitiminde önem arz eden
bu iki beceri düĢünüldüğünde, bunlardan dinleme „alıcı beceriler‟ den biri olarak ele alınırken,
konuĢma da „üretici beceriler‟ den biri olarak bilinmektedir (Barın, 1997). Her bir becerinin yeri
ve öneminin büyük olmasına ve iletiĢimde önemli yer tutmasına karĢın, dilin temeldeki
kullanımı ve iletiĢimdeki yeri göz önünde bulundurulduğunda, dinleme ve konuĢma
becerilerinin öğrenilmesine önem verilmelidir. Hem dinleme hem de konuĢma birbirini izleyen
süreçler olması nedeniyle önem açısından birbirinden üstün değildir (NCLRC, 2004). Yılmaz
(2005) tarafından yapılan bir araĢtırmada da, Ġngilizce öğrenim ve öğretimi planlamasında
iletiĢimsel gereksinimlerin –konuĢma ve dinlemenin– dikkate alınması gerekliliği ortaya
konmuĢtur.
Ġngilizce dinleme-konuĢma becerileri önemli görüldüğü için birçok üniversitenin
hazırlık sınıflarında ayrı bir ders olarak okutulmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunda da dinleme-konuĢma becerileri ayrı bir ders olarak okutulmaktadır.
Dinleme-konuĢma dersi öğretim programı hazırlanırken kurumsal beklentiler, fiziki koĢullar,
öğretim elemanının beklentileri dikkate alınmaktadır. Bu durumlar üzerinde fazlaca durulurken
önemli olan bir bakıĢ açısının göz ardı edildiği anlaĢılmaktadır: öğretim elemanlarının ve
öğrencilerin görüĢleri. Öğretim elemanları ile birlikte uygulamanın merkezinde olan
öğrencilerin görüĢleri de büyük bir önem arz etmektedir. Öğretim elemanları ve öğrencileri
tarafından uygulanmakta olan programlarda yer alan hedef, içerik, eğitim durumları ve
değerlendirme boyutlarındaki bazı aksamalar ve eksiklikleri belirlenerek bu boyutların gözden
geçirilme olanağı tanınmaktadır (Vural, 2004).
Bu araĢtırmada, dinleme-konuĢma öğretim programı okutman ve öğrencilerin görüĢleri
doğrultusunda eğitim programında yer alan hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme
boyutları incelenmiĢtir. AraĢtırma
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Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanan dinleme-konuĢma öğretim programına
dönüt sağlaması, programla ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve bu dersle ilgili yeni programlar
geliĢtirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.
AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın genel amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunda öğrencilere verilen Dinleme-KonuĢma dersi öğretim programını öğretim
elemanı ve öğrenci görüĢleri doğrultusunda incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda
belirlenen alt amaçlar Ģunlardır:
1) Dinleme-konuĢma dersi hedefleri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme
boyutlarının mevcut durumu nedir?
2) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin hedefleri, içerik,
materyaller, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına iliĢkin görüĢleri nasıldır?
3) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin hedeflerine, içerik,
materyalleri, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına iliĢkin önerileri nelerdir?
3. Yöntem
AraĢtırma, nitel bir durum çalıĢması olarak planlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. Durum
çalıĢmaları, “nasıl” ve “niçin” sorularını temel almakta, araĢtırmacının kontrol edemediği bir
olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak verdiğinden (Yıldırım ve ġimĢek, 2016) dolayı
durum çalıĢması olarak yapılan bu çalıĢmada, öğretim elemanı ve öğrenci görüĢlerine bağlı
olarak var olan program değerlendirilmiĢtir.
3.1. ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın

çalıĢma

grubu,

Adnan

Menderes

Üniversitesi

Yabancı

Diller

Yüksekokulunda görev yapan 8 öğretim elemanı ve Ġngilizce hazırlık öğrenimi gören 12
öğrenciden

oluĢmaktadır.

GörüĢme

yapılan

öğretim

elemanlarının

ve

öğrencilerin

belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yollarından ölçüt örneklemeden yararlanılmıĢtır. Ölçüt
örneklemede, araĢtırmacı tarafından daha önceden belirlenen ölçütlere sahip anlatıcılar yer
almaktadır (Hatch, 2002). Bu araĢtırmada 2013- 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
dinleme-konuĢma dersi veren öğretim elemanları ve dinleme-konuĢma dersini alan dört yıllık
mühendislik ve turizm Ġngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur.
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3.2. Veri Toplama Aracı

AraĢtırmaya iliĢkin veriler, araĢtırmacı tarafından öğrenci ve öğretim elemanları için
paralel formlarda ve yarı yapılandırılmıĢ olarak hazırlanan „Dinleme-KonuĢma Öğretim
Elemanı Ders Değerlendirme GörüĢme Formu‟ ve „Dinleme-KonuĢma Öğrenci Ders
Değerlendirme GörüĢme Formu‟ aracılığı ile toplanmıĢtır.
3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Briggs, görüĢmenin en çok kullanılan veri toplama aracı olduğunu savunmuĢ ve
bireylerin deneyimleri, tutumları, görüĢleri, Ģikâyetleri, duyguları ve inançları hakkında bilgi
toplamada etkili bir yöntem olduğunu belirtmiĢtir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). GörüĢmeler,
örneklemi oluĢturan öğretim elemanları ile odalarında ve öğrenciler ile dersliklerde yapılmıĢtır.
Her bir görüĢme ortalama 20 dakika sürmüĢtür. Yapılan görüĢmeler sırasında öğretim
elemanları ve öğrenciler herhangi bir elektronik kayıt cihazı kullanımına izin vermemiĢler, bu
nedenle de kayıtlar kalem kâğıtla yapılmıĢtır.
AraĢtırmada görüĢmelerle elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi
tekniklerinden tipolojik analiz kullanılmıĢtır (Hatch, 2002). Analiz sırasında her bir alt amaçla
iliĢkili olarak görüĢme soruları birer tema / boyut biçiminde ele alınmıĢtır. Her bir temanın
içindeki anlam birimleri ortaya konmuĢ ve bu anlam birimleri aracılığıyla da kuramsal
açıklamalara dayandırılarak çıkarsamalar yapılmıĢtır.
Katılımcılar için öğretim elemanları kodlamaları A1-A8 Ģeklinde ve öğrenciler için B1B12 Ģeklinde kodlar kullanılmıĢtır. LeComte ve Goetz (1982; Akt, Yıldırım ve ġimĢek, 2016)
nitel araĢtırmada güvenirliği artırmak için toplanan verilerin öncelikle betimsel bir yaklaĢımla
doğrudan sunulmasını, araĢtırmacının gözlem, görüĢme ve dokümanlar yoluyla elde ettiği
verileri herhangi bir yorum katmadan okuyucuya sunmasını ve yorumlarını daha sonraya
bırakmasını önermektedir. Bu araĢtırmada görüĢmelerden elde edilen bulgular, herhangi bir
yoruma yer vermeden ayrı baĢlıklar hâlinde, sık sık doğrudan alıntılara yer verilerek
güvenirliğin artırılmasına çalıĢılmıĢtır.
4. Bulgular
Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun dinleme-konuĢma
öğretim programına iliĢkin öğretim elemanı ve öğrenci görüĢlerini belirlemek amacıyla yapılan
araĢtırmadan elde edilen bulgular aĢağıda sunulmuĢtur. Bulguların verilmesi sırasında mevcut
durum, öğretim elemanı ve öğrencilerin görüĢleri ve önerileri sırasına uyulmuĢtur.
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4.1. Dinleme-KonuĢma Dersinin Hedeflerine Yönelik Bulgular
Öğrencilerle dinleme konuĢma dersi hedeflerine yönelik olarak yapılan görüĢmelerden
elde edilen bulgular Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo 1: Dinleme-KonuĢma Dersinin Hedeflerine Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci
GörüĢleri
Mevcut Hedefler

Hedeflere İlişkin
Görüşler
Hedeflere Yönelik
Öneriler

Öğretim Elemanı
Öğrenci
Sesleri ayırt etme
Telaffuz
Dinleme ve anlama
Akıcı konuĢma
EleĢtirel düĢünme
Dinleme ve anlama
Topluluk içinde konuĢma
Doğru konuĢma
Fikirlerini ifade etme
Kelime bilgisi
Dinleme hedeflerine ulaĢıldı.
Dinleme hedeflerine ulaĢıldı.
KonuĢma hedeflerine ulaĢılamadı
KonuĢma hedeflerine ulaĢılamadı.
Beceri derslerine ağırlık verilmeli
KonuĢma hedeflerine ağırlık verilmeli.
Hedefler ulaĢılabilecek düzeyde
Dinleme hedefleri yeterli.
olmalı.

Dinleme-konuĢma dersinin hedefleri öğretim elemanları tarafından „„sesleri ayırt
etme‟‟, „„dinleme ve anlama‟‟, „„eleĢtirel düĢünme‟‟, „„topluluk içinde konuĢma‟‟, „„fikirlerini
ifade etme‟‟ ve „„kelime bilgisi‟‟ olarak ifade edilirken bu dersi alan öğrenciler dersin
hedeflerini „„telaffuz‟‟, „„akıcı konuĢma‟‟, „„doğru konuĢma‟‟ ve „„dinleme ve anlama‟‟ olarak
belirtmiĢlerdir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme hedeflerine genel olarak ulaĢıldığı
ve konuĢma hedeflerine çoğunlukla ulaĢılamadığı yanıtları birbirine paraleldir. Öğretim
elemanları hedeflere yönelik önerilerinde ise beceri derslerine yeterince önem verilmesi ve
hedeflerin ulaĢılabilir seviyede olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Öğrenciler ise dinleme
hedeflerinin yeterli olduğu ancak konuĢma hedeflerine önem verilmesi gerektiğini ifade
etmiĢlerdir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin hedeflerine ulaĢılıp
ulaĢılmadığına iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir:
A1: Ġyi sınıflarda hedeflere ulaĢılıyor, ancak girdiğim diğer sınıfların hiçbirinde konuĢma
hedeflerine ulaĢılamadı. Öğrenci konuĢmak değil, dinlemek istiyor.
A2: Hedeflerin bir kısmı gerçekleĢtirilemedi özellikle konuĢmaya iliĢkin olanları. Dinleme
hedefleri çoğunlukla gerçekleĢtiriliyor.
B3:Dinleme-anlama hedefleri yetersizdi. KonuĢma hedefleri gerçekleĢmedi. KonuĢamıyoruz.
B5:KonuĢma dersinde arkadaĢlar konuĢmaya katılmıyor. Çok öğrenci olmaması Ģevkimizi
kırıyor. Devam zorunluluğu olsa, herkes derse katılsa böyle olmaz.

Dinleme ve konuĢma öğretim programında yer alan hedeflere ulaĢmada farklı etkenler
sonucunda sıkıntı yaĢandığı söylenilebilir. Bunlar hedeflerin yetersizliği, sınıflardaki öğrenci
sayısının azlığıdır. Dinleme becerisinin hedefleri gerçekleĢtirilirken konuĢma becerisine yönelik
hedeflerin gerçekleĢtirilememesinin nedeni olarak öğrencilerin üretici becerilere özellikle
konuĢmaya istekli olmamaları söylenebilir.
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Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin hedeflerine iliĢkin
önerileri aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir:
A1: Öğrenci beceri derslerine önem vermiyor. Beceri derslerine ağırlık verilmeli. Dersler
sadece gramer ve kelime bilgisinden mi oluĢuyor?
A8: Hedefler öğrencinin seviyesinin üstünde. Hangi öğrenciyi hedefliyoruz, ne yapıyoruz.
B3: KonuĢmaya daha fazla ağırlık verilmeli. Hatalı konuĢuruz ama öğreniriz konuĢmayı.
B10: Dinleme hedefleri yeterli. Aktif konuĢma ağırlıklı olmalı hedefler.

Dinleme-konuĢma öğretim programının hedeflerine iliĢkin öneriler doğrultusunda
beceri derslerine ağırlık verilmesi gerektiği, özellikle konuĢma becerisi üzerinde fazlaca
durulması gerektiği söylenebilir. Ayrıca hedeflerin öğrencilerin ulaĢabileceği zorlukta olması,
öğrenci profilinin çok üzerinde olmaması gerektiği söylenebilir.
4.2. Dinleme-KonuĢma Dersinin Ġçeriğine Yönelik Bulgular
Tablo 2: Dinleme-KonuĢma Dersinin Konularına Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci GörüĢleri
Mevcut
Konular
Konulara
İlişkin
Görüşler
Konulara
Yönelik
Öneriler

Öğretim Elemanı
Öğrenci
Farklı olmayan
Akademik olmayan
Akademik olmayan
Ġlgi çekici
Yararsız
Gerçek hayattan
Kelimeleri ağır
Seviyenin üstünde
Bazıları dikkat çekici
Kelimelere daha fazla vurgu yapılmalı.
Güncel, ilgi çekici olmalı.
Seviyeye uygun olmalı.
Seviyemize uygun olmalı.
Alt seviye kitaptan baĢlamalı
Farklı branĢlara uygun olmalı.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin dersin içeriğinin ne olduğuna ortak yanıtları
akademik olmayan konuların yer aldığı yönündedir. Konular hakkındaki öğretim elemanı
görüĢleri „„ilgi çekici‟‟, „„gerçek hayattan‟‟ ancak „„seviyenin üstünde‟‟ konuların yer aldığı
Ģeklindedir. Öğrenciler ise konuların „„yararsız‟‟ ve „„kelimelerinin ağır‟‟ olduğunu ancak
bazılarının „„dikkat çekici‟‟ olduğunu ifade etmiĢlerdir. Öğretim elemanlarının konulara yönelik
görüĢleri „„kelimelere daha fazla vurgu yapılması‟‟, „„kitabın seviyesinin uygun olması‟‟ hatta
„„1. dönemde bu dersin konularının bir alt seviyeden baĢlatılması‟‟ gerektiği yönündedir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin konularına iliĢkin
görüĢleri Ģu Ģekildedir:
A1: Konular ilginç. Dikkat çekici ancak üst seviyelere uygun konular.
A3: Gerçek hayattan, otantik konular yer alıyor. Farklı kültürlerden ilgi çekici konular
görüyoruz.
B6: Kelimeler ağır. Bir yararı olmadı bence dersin. Akademik konular olmalıydı.
B5:Seviyemize uygun, eğlenceli konular olmalı. Spor, internet, oyunlar gibi.
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Dinleme-konuĢma öğretim programının konularına iliĢkin okutman ve öğrenci görüĢleri
olumludur. Bunun sonucunda okutman ve öğrencilerin konulardan genel olarak memnun olduğu
ifade edilebilir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinin konularına iliĢkin
önerileri aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir:
A7: Öğrencilerin seviyesine ağır geliyor konular. Kitap 1.dönemde alt seviyeyle baĢlamalı. 2.
dönemde de bir üst seviye kitap okutulmalı. Öğrenciye ağır geliyor bir üst seviyeden baĢlamak.
A2: Kelimelere daha fazla vurgu yapılmalı. Mesela ben Brainstorming, wordweb yaptırdım
kelimeleri, kalıpları öğrensinler diye.
B5: Seviyemize uygun, eğlenceli konular olmalı.
B12:Güncel, ilgi çekici konular olmalı.

Dinleme-konuĢma öğretim programının konularına iliĢkin öneriler doğrultusunda
konuların seviyeye uygun, daha eğlenceli olması gerektiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3: Dinleme-KonuĢma Dersinin Materyallerine Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci GörüĢleri
Mevcut Materyaller
Materyallere İlişkin
Görüşler
Materyallere Yönelik
Öneriler

Öğretim Elemanı
CD
Kitap
Seviyenin üstünde
Sıkıcı
Kitabın seviyesi öğrenciye uygun
olmalı
BaĢka materyaller de kullanılmalı

Öğrenci
Kitap
CD
Seviyenin üstünde
Görsel materyaller yok
CD anlaĢılmaz
Kitabın seviyesi öğrenciye uygun olmalı
Görsel materyaller de kullanılmalı
CD anlaĢılır olmalı

Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinde kullanılan materyallerin
neler olduğu, materyallere yönelik görüĢleri ve önerileri sorulmuĢtur. Dinleme- konuĢma
dersinde kullanılan materyallerin kitaptan ve CD‟den oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. Öğretim
elemanları kitabın öğrenci seviyesinin üstünde olduğu bu nedenle bazıları tarafından sıkıcı
olduğu ifade edilmiĢtir. Öğrenciler tarafından ise kitabın yoğun, zor, seviyelerinin üstünde
olduğu, derste dinlenilen CD‟nin ise anlaĢılması zor olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca görsel
materyallerin eksikliğinden söz edilmiĢtir. Öğretim elemanlarının ders materyallerine yönelik
önerilerine bakıldığında, kitabın seviyesinin öğrencilere uygun olması ve ek materyaller
kullanılması gerektiği görülmektedir. Öğrencilerin önerileri ise seviyelerine uygun kitabın
olması, görsel ağırlıklı materyaller kullanılması ve CD‟nin anlaĢılır olması gerektiği
yönündedir.
Öğretim

elemanlarının

ve

öğrencilerin

dinleme-konuĢma

dersinde

kullanılan

materyallere iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir:
Dinleme- konuĢma öğretim programı öğretiminde kitap ve CD gibi geleneksel
materyallerin kullanıldığı, bunların yetersiz ve sıkıcı olduğu anlaĢılmaktadır.
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Öğretim

elemanlarının

ve

öğrencilerin

dinleme-konuĢma

dersinde

kullanılan

materyallere iliĢkin önerileri aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir:
Okutman ve öğrencilerin ders materyallerine iliĢkin önerileri doğrultusunda ek
materyallerin kullanılması ve seviyeye uygun kitaplar olması gerektiği söylenilebilir.
4.3. Dinleme-KonuĢma Dersinin Eğitim Durumuna Yönelik Bulgular
Tablo 4: Dinleme-KonuĢma Dersinin Etkinliklerine/alıĢtırmalarına Yönelik Öğretim Elemanı ve
Öğrenci GörüĢleri
Mevcut
Etkinlikler
Etkinliklere
İlişkin Görüşler
Etkinliklere
Yönelik
Öneriler

Öğretim Elemanı
Rol yapma
Video izlettirme
kitaptaki alıĢtırmalar
ÇeĢitlilik yok

Öğrenci
Kitaptaki alıĢtırmalar
Dinleme etkinlikleri

Ġnternet kullanımı olmalı
KonuĢmayı teĢvik edici olmalı
Kitabın paket programı kullanılmalı
Ek materyal olmalı.

Oyunlar ve eğlenceli etkinlikler olmalı.
KonuĢturucu etkinlikler olmalı.
Drama gibi derse katan etkinlikler
olmalı.

ÇeĢitlilik yok

Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersindeki etkinlikler /
alıĢtırmaların neler olduğu, etkinlikler / alıĢtırmalara yönelik görüĢleri ve önerileri sorulmuĢtur.
Dinleme-konuĢma dersinde yapılan etkinlikler öğretim elemanları tarafından kitaptaki
alıĢtırmalar, video izlettirme ve rol yapma olarak ifade edilmiĢtir. Ancak öğrenciler yalnızca
kitaptaki alıĢtırmalar ve dinleme çalıĢmaları yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Hem öğretim
elemanları hem de öğrenciler derste yapılan etkinlikler / alıĢtırmalar açısından çeĢitliliğin
olmadığını belirtmiĢlerdir. Öğretim elemanları genel olarak teĢvik edici etkinliklerin olmasını,
ek materyallerdeki etkinliklerin de yer almasını, internet kullanımının ve kitabın paket
programının da kullanılmasını önermiĢlerdir. Öğrencilerin önerileri ise etkinliklerin eğlenceli
örneğin oyun ağırlıklı olması, konuĢturmaya yönelik, drama gibi öğrenciyi derse katan
etkinliklerin olması gerektiği yönündedir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersindeki etkinlikler /
alıĢtırmalara iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir:
Dinleme- konuĢma öğretim programındaki etkinliklere iliĢkin görüĢler ve mevcut
duruma bakıldığında, bazı okutmanların sınıf içi etkinlikleri çeĢitlendirdiği bazılarının ise
kitaptaki alıĢtırmalardan baĢka bir etkinlik yaptırmadığı sonucuna ulaĢılmaktadır.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersindeki etkinlikler /
alıĢtırmalara iliĢkin önerileri aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir:
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Okutman

ve

öğrencilerin

etkinliklere

iliĢkin

önerileri

sonucunda

öğrenciyi

isteklendirecek ve onların aktif katılımını sağlayacak etkinliklerin olması gerektiği söylenebilir.
Tablo 5: Dinleme-KonuĢma Dersinin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Yönelik Öğretim Elemanı ve
Öğrenci GörüĢleri
Öğretim Elemanı
Öğrenci
Öğretmen anlatıcı
Öğretmen anlatıcı,
Mevcut Öğretmen- Öğrenci
Öğrenci dinleyici
Öğrenci dinleyici
Rolleri
Sıkıcı ders
Öğretmen-öğrenci Rollerine Monoton ders
İlişkin Görüşler
AraĢtırmacı öğrenci
Daha katılımcı
Öğretmen-öğrenci
Sorumluluk sahibi Daha
Sorumluluk sahibi öğrenci
Rollerine Yönelik Öneriler
katılımcı

Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinde öğretmen-öğrenci
rollerinin neler olduğu, öğretmen-öğrenci rollerine yönelik görüĢleri ve önerileri sorulmuĢtur.
Öğretmen- öğrenci rollerinin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sırasıyla anlatıcı ve
dinleyici oldukları belirtilmiĢtir. Öğretmen ve öğrenci rollerine iliĢkin görüĢleri ise sıkıcı olduğu
yönündedir. Öğretim elemanları ve öğrenciler öğretmenin daha geri planda kalarak öğrencinin
daha katılımcı, araĢtırıcı ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etmiĢlerdir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinde öğretmen-öğrenci
rollerine iliĢkin görüĢleri Ģu Ģekildedir:
Dinleme- konuĢma öğretim programında öğrenci ve öğretmen rollerinin geleneksel
roller olduğu, bunun da sıkıcı olduğu ifade edilmiĢtir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinde öğretmen-öğrenci
rollerine iliĢkin önerileri aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir:
A4: Ġlgi çekici videolar isterdim. Ancak olmadı. Öğrencinin seviyesinin üstündeydi kitap.
A3: Ek materyaller kullanılsa iyiydi. Kitap sıkıcıydı.
B3: Ders kitabından ve CD’den baĢka bir Ģey yoktu. Kitap da çok yoğun ve kalın.
B5: Dinlediğimiz CD anlaĢılmaz. KonuĢanlar ne diyor anlamıyoruz. Hızlı hızlı bir Ģeyler
diyorlar.
A3: …Öğrenciler için ek materyaller kullanılmalı.
A2: Öğrencinin seviyesinin üstünde kitap. Öğrencinin seviyesine uygun olmalı kitap.
B2: Derste görsel ağırlıklı materyaller olsa iyi olurdu. Görsel derken videolar, filmler, diziler.
B9: Kitaba bağlı kalmak yerine farklı kaynaklar kullanılmalı. Kitaplar etkinlikleri sınırlıyor.
A7: Dersin baĢında video ve değiĢik resimler, dinleme, role-play ve discussion.
A3: KonuĢma aktivitelerini verimli gerçekleĢtiremedim. Onları hep atladık mecburen. Kitabı
yetiĢtirelim diye. ÇeĢitlilik yoktu o yüzden.
B1: Ders kitabı ve CD’den baĢka bir Ģey yapmadık. Onlardaki alıĢtırmaları yaptık. Farklı bir Ģey
yoktu yani.
B7: Slaytlar gösterilerek ve durup yanlıĢları düzelterek bir Ģeyler yapılabilirdi.
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A5: Öğrencinin etkinlikleri yapmaya hevesi yok. Motivasyon düĢük. Onları teĢvik eden
etkinlikler olmalı.
A8: Her sınıfta internet olması iyi olur. Kitabın paket programı da varmıĢ. Haberimiz yoktu.
Onu göstersek iyiydi. Öğrenci görmek istiyor.
B7: Görsel ağırlıklı bir eğitim olursa daha iyi olur. Drama, rol yapma gibi etkinlikler daha
fazla kullanılmalı. Not kaygısı olmadan okula bağlanmalıyız. Bu sistemin tüm yönleri bize zarar
verdi.
B9:Kelimeler oyunlarla öğretilmeli. Kitap dıĢında görseller de olmalı. Günlük yaĢam dilinde yer
alan kalıplar öğretilmeli.
A1: Öğretmen rol modeldir yani anlatıcı. Öğrenci ise taklit eder yani dinleyici.
A6: Öğrenci araĢtırmaya, daha fazla sorumluluk almaya teĢvik edilmiyor. Bu da dersin
öğrenciler açısından monoton geçmesine neden oluyor.
B3: Öğretmen anlatıcı, biz dinleyici.
B7: Arada bir rol değiĢimi olsa ders sıkıcılıktan kurtulur mu acaba?
A5: Öğrenci araĢtırmıyor ki. AraĢtırma ödevi veriyoruz yapmıyorlar. Hep biz mi yapacağız.
A8: Öğrenciler sorumluluk sahibi olmalı. Mesela bir grup çalıĢması veya sunumlar
hazırlatılmalı her ders için. Her derste farklı gruplar.
B7: …Neden olmasın? Biz öğretmen, siz öğrenci.
B1: Rol paylaĢımı olmalı. Her zaman oturan biz olmamalıyız. (DüĢünüyor)Mesela tartıĢma
yaptırılabilir. Ama biz hazırlanıp gelmeliyiz. Evet, münazara gibi.
A1: Listening için yapılan değerlendirme yeterli.
A2: Sunumların hiçbir faydası yok. Tamamen kaldırılmalı. Öğrenci ondan bundan alıyor
kopyalıyor. Aynen okuyor sınıfta. Hatta onu bile yapamıyor.
B1: Sunumlar verimli. Yeni kelimelerle karĢılaĢıyoruz ve öğreniyoruz.
B12: Listening sınavları yeterli. Dinleye dinleye anlıyoruz. AnlaĢılabilir oluyor sınavlarda.
Zorluk çekmiyoruz.
A2: Eski speaking sınavları daha iyiydi. Kendine ait cümle kurabiliyordu hiç olmazsa. Speaking
sınavları geri gelmeli.
A1: Okul misyonu içinde konuĢma var. Öğrenci konuĢmaya zorlanmalı. Bak bunu vurguluyorum
(Zorlanmalı sözcüğünü). Bunu nasıl yapabiliriz? Speaking her zaman değerlendirilmeli. Ayrıca
sınav da olmalılar speakingden.
B7: Sınıf içi katılımımız da nota dâhil edilmeli. Ayrı bir sınav olarak.
B1: Daha özgün, yaratıcı ölçme araçları olmalı.

Okutman ve öğrencilerin önerileri doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımını
sağlayacak ve öğretmenin daha pasif olarak geri planda kalmasını sağlayacak roller olması
gerektiği söylenebilir. Ayrıca arada bir rol değiĢiminin öğrenci açısından motive edici olacağı
söylenebilir.
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4.4. Dinleme-KonuĢma Dersinin Ölçme Araçlarına Yönelik Bulgular
Tablo 6: Dinleme-KonuĢma Dersinin Ölçme Araçlarına Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci GörüĢleri
Mevcut Ölçme
Araçları
Ölçme Araçlarına
İlişkin Görüşler
Ölçme Araçlarına
Yönelik Öneriler

Öğretim Elemanı
Öğrenci
Öğrenci Sunumları
Dinleme sınavı
Dinleme sınavı
Öğrenci sunumları
Öğrenci baĢarısı yetersiz
Dinleme sınavı yararlı
Öğrenci sunumları yetersiz
Sunumlar yararlı
Dinleme sınavı yeterli
Öğrenci baĢarısı yetersiz
Sunumları daha iĢler hale getirilmelidir Sınıf içi katılım da nota dâhil edilmeli
KonuĢma sınavı yapılmalıdır

Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme-konuĢma dersinde kullanılan ölçme
araçlarının neler olduğu, ölçme araçlarına yönelik görüĢleri ve önerileri sorulmuĢtur.
Dinleme-konuĢma dersinde kullanılan ölçme araçları dinleme sınavı ve öğrenci
sunumlarıdır. Öğretim elemanları ve öğrencilerin dinleme sınavına yönelik görüĢleri genel
olarak olumludur. Ancak konuĢmayı ölçmek için yapılan öğrenci sunumlarını öğretim
elemanları genel olarak yararlı bulmazken, öğrenciler sunumların genel olarak yararlı
gördüklerini bunun nedenlerini ise kelime bilgilerini geliĢtirmek ve yeni bilgiler edinmek olarak
belirtmiĢlerdir. Öğretim elemanlarının ölçme araçlarına yönelik önerileri ise öğrenci
sunumlarını daha iĢler hâle getirmek ve ayrı bir konuĢma sınavının olması yönündedir.
Öğrenciler sınıf içi katılımın da ayrı bir sınav notu olarak yer almasını önermiĢlerdir.
Dinleme- konuĢma öğretim programının mevcut ölçme değerlendirme araçları arasında
dinleme sınavlarının ve öğrenci sunumlarının olduğu görülmektedir. Dinleme sınavlarının
yeterli olduğu; ancak okutmanlar tarafından sunumların verimli olmadığı, öğrencilerin ise
sunumların öğretici olduğu ifade edilmektedir. Okutman ve öğrenci görüĢleri bu bakımdan
farklılaĢtığı görülmektedir. Öğrenciler araĢtırma yaparken yeni bilgiler edindiklerini, ancak
okutmanlar öğrencilerin genelde hazır bilgiyi getirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Dinleme- konuĢma
öğretim programının değerlendirme boyutu için ifade edilen öneriler doğrultusunda konuĢma
sınavlarının yeniden yapılması ve süreç değerlendirmesinin de olması gerektiği söylenebilir.
Öğretim elemanları ayrıca okuldaki fiziksel yoksunlukların giderilmesi gerektiğini,
öğrencilerin devamsızlık zorunluluğunun olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Öğrenciler ise
motivasyonlarının artması için daha fazla öğrencinin derse devam etmesi gerektiğini bunun için
devam zorunluluğunun olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler geçme
notunun 60‟a düĢürülmesi gerektiğini ve dönem arasında öğretim elemanı değiĢtirilmemesi
gerektiğini belirtmiĢlerdir.
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5. TartıĢma ve Sonuç

Bir dili doğru ve etkili kullanabilmek için okuma, yazma, konuĢma ve dinleme olmak
üzere dört temel beceriye ihtiyaç vardır. Bu dört temel dil becerisinden dinleme ve konuĢma
iletiĢimin en önemli becerileri olarak yer almaktadır. Çünkü bireylerin diğer bireylerle iletiĢime
geçebilmesi için dinleme ve konuĢma Ģarttır. GeçmiĢten bugüne yabancı dil öğretimi incelendiği
zaman en önemli beceriler olmasına rağmen dinleme ve konuĢmanın göz ardı edildiği, özellikle
okuma ve gramer becerilerine ağırlık verildiği görülmektedir. Bu araĢtırmada Adnan Menderes
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun dinleme-konuĢma öğretim programı öğretim
elemanı ve öğrenci görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmiĢtir.
Program geliĢtirme sürecinde ilk boyut hedef / kazanımdır. Dinleme-konuĢma dersinin
hedeflerinin ne olduğuna yönelik sorulan ilk soruya verilen öğrenci ve öğretim elemanı
yanıtlarının farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durumun programda dersin hedeflerinin yazılı
olarak belirtilmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Tunç‟un (2010) çalıĢmasında belirttiği
gibi, program geliĢtirme boyutlarından en fazla göz ardı edilen hedef / kazanım boyutudur.
ÇalıĢmamızda dinleme ve konuĢma hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığı ve hedeflerin yeterli olup
olmadığına yönelik sorulara verilen öğrenci ve öğretim elemanı yanıtları birbirine paraleldir.
Dinleme hedeflerine ulaĢıldığı ve yeterli olduğu ancak konuĢma hedeflerinin gerçekleĢmediği
ve öğrenci seviyesinin üstünde olduğu belirtilmiĢtir. KonuĢma hedeflerinin gerçekleĢmeme
nedeni olarak konuĢma hedeflerinin öğrenci seviyesinin üstünde yer alması gösterilebilir.
Erozan‟ın (2005) çalıĢmasında da konuĢma dersinin öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini
karĢılamadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Gömleksiz ve Özkaya‟nın (2012) çalıĢmasında da konuĢma
dersi hedeflerine ulaĢılamadığını, bu bağlamda öğrenciler basit kalıpları kullanarak iletiĢim
kurmada bile yetersiz kaldıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak Al-Nwaiem (2012) tarafından
yapılan çalıĢmada dinleme hedeflerine ulaĢılamadığı, konuĢma hedeflerinin gerçekleĢtirildiği
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dinleme hedeflerinin gerçekleĢtirilememesinin nedeni ise dinleme
becerisi üzerinde durulmaması olarak ifade edilmiĢtir. KonuĢma becerilerinin üzerinde
durulması sonucunda konuĢma hedeflerinin gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar
sonucunda öğrencilerin gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda dinleme ve konuĢma
hedeflerinin belirlenmediği ve konuĢma becerileri üzerinde fazlaca durulmayarak konuĢma
hedeflerinin gerçekleĢmediği söylenebilir. Oysa beceri derslerine ağırlık verilmelidir (Altun
Demir, 2015; Tunç, 2010).
Bir diğer araĢtırma sorusu dersin içeriğine yöneliktir. Konular, akademik olmayan
konulardır. Kısaca, öğrencilerin bölümlerine iliĢkin konular değildir. KarataĢ‟ın (2009)
çalıĢmasında öğrenciler gereksinimlerine, bölümlerine iliĢkin konulara yer verilmediğini ifade
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etmiĢlerdir. Özkanal‟ın (2009) çalıĢmasında ise, içeriğin akademik konuları içermesi gerektiği
yani bölümleri ile iliĢkili olması gerektiği belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızda içeriğin öğrenci
seviyesinin üstünde yer aldığı konusunda öğrenciler ve öğretim elemanları hemfikirdirler. Oysa
içerik ilgi çekici, gerçek hayattan, yararlı ve öğrenci seviyesine uygun olmalıdır (Ornstein ve
Hunkins, 1988).
ÇalıĢmada dersin mevcut materyalleri öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından kitap ve
CD olarak belirtilmiĢtir. Ġçerik boyutunda olduğu gibi kitabın seviyesinin öğrenci seviyesinin
üstünde yer aldığı hem öğrenciler hem de öğretim elemanları tarafından belirtilmiĢtir. Görsel
materyallerle dersin desteklenmediği öğrenci ve öğretim elemanları tarafından belirtilmiĢtir.
Karayazgan‟ın

(2010)

çalıĢmasında

da

dinleme-konuĢma

dersinde

görsel

araçların

kullanılmadığı yönünde öğrenci ve öğretim elemanı eleĢtirilerine rastlanmaktadır. Ancak, diğer
derslerde olduğu gibi, yabancı dil öğretiminde de görsel ve iĢitsel araçlar öğretimin daha etkili
ve öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamakta, öğrenci ilgisini derse çekmekte, verbalizmi
azaltmakta ve sınıf içinde doğal ortamın oluĢmasına yardımcı olmaktadır. Bir resmin bin
sözcüğe değer olduğu bilinciyle (Demirel, 2010) öğrenciler ve öğretim elemanlarının ek
materyallerde ve gereçlerde, daha fazla görselliğe yer verilmesi gerektiği açıktır. Öğretmenin
sürekli konuĢması ve ortamın sıkıcı bir hâle gelmesi sonucunda, öğrenciler derse dikkatlerini
vermekte zorlanmaktadırlar. Oysaki düz anlatım dil öğrenme bağlamında, kalıcılık bakımından
çok etkili olmamaktadır. Farklı materyallerin kullanılması da öğrencinin dikkatini çeker.
Eğitim durumları boyutu, birkaç alt boyuttan oluĢmaktadır. Bu da sınıf içinde kullanılan
öğretim ve öğrenme yöntem, teknik, stil, modelleridir (Doğanay, 2007). Dersin eğitim
durumları boyutuna yönelik sorularımız doğrultusunda kitapta yer alan alıĢtırmalar ve dinleme
etkinlikleri dıĢında herhangi farklı bir eğitim durumunun uygulanmadığı öğrenciler ve öğretim
elemanları tarafından belirtilmiĢtir. Drama, oyun, internet kullanımı gibi eğlenceli ve öğrencinin
katılımını artıran etkinliklerin olması önerilmiĢtir. Bu durum, Altun Demir‟in (2015)
araĢtırmasında yer alan drama, rol yapma gibi etkinliklerin dinleme-konuĢma dersinde daha
etkili olduğu, bu tür etkinliklerin rahat ve eğlenceli bir konuĢma ortamı sağladığı sonucuyla
benzerlik göstermektedir.
Öğretmen ve öğrenci rolleri ya da öğretmen öğrenci etkileĢimi, özellikle beceri
derslerinde büyük bir öneme sahiptir. Bu araĢtırmada elde edilen bulguya göre, dinlemekonuĢma derslerinde öğretim elemanının anlatıcı, öğrencinin ise dinleyici rolünde olduğu
bulgusu ağırlık taĢımaktadır. Yılmaz‟ın (2005) araĢtırmasında öğrencinin derse katılımının az
olduğu ve derse katılımın teĢvik edilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Al- Nwaiem‟in (2012)
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çalıĢmasında ise öğrencilerin derse daha fazla katıldığı, sorumluluk aldığı görülmektedir.
Öğrenci derse yönelik daha fazla sorumluluk almalı, araĢtırmacı ve katılımcı olmalıdır.
ÇalıĢmamızda değerlendirme, son boyut olarak yer almıĢtır. Dinleme-konuĢma dersinde
yer alan değerlendirme araçlarının ne olduğu ve baĢarının ne düzeyde olduğuna yönelik soruları
öğrenci ve öğretim elemanları dinleme quizinin (kısa sınav), öğrenci sunumlarının yapıldığı,
konuĢma becerisinin ölçülmediği Ģeklinde yanıtlamıĢlardır. Öğrenci baĢarısının istenilen
düzeyde olmadığı belirtilmiĢtir. Katılımcılar, konuĢma becerisinin ölçülmesini ve sınıf
katılımının not olarak yer alması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Al-Nwaiem‟in (2012) çalıĢmasında
bir ders olarak programda yer alan konuĢma becerisinin mutlaka ölçülmesi gerektiği, ancak
bunun yapılırken çok iyi planlanması ve adil olunması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca,
sınıf geçme notu olan 70‟in 60‟a düĢürülmesi ve fiziksel ortamdaki eksikliklerin giderilmesi
gerektiği konusunda öğrenci ve öğretim elemanları görüĢlerini bildirmiĢlerdir. Tunç‟un (2010)
çalıĢmasında fiziksel ortamın ve olanakların öğrenci baĢarısını artırıcı ya da azaltıcı etkisinin
olduğu ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmamızda fiziksel koĢulların kötü olması sonucunda öğrencilerin
ve öğretim elemanlarının derslere gelme isteklerinin azaldığı anlaĢılmaktadır ve bu koĢulların
düzetilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuĢtur.
AraĢtırmada ulaĢılan sonuçlara dayalı olarak Ģu önerilerde bulunulabilir:
 Dinleme-konuĢma programının hedefleri program geliĢtirme ilkelerine (öğrenci
seviyesine uygunluk, iĢlevsellik,...) göre gözden geçirilmeli ve yazılı olarak programda yer
almalıdır.
 Programın içerik boyutunda öğrencilere ihtiyaç analizi yapılarak gerekli düzeltme ve
geliĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmelidir.
 Öğrencinin derse katılımını sağlamak için görsel-iĢitsel araç çeĢitliliği (internet,
resim, video, vs.) kullanımı ve etkinlik (drama, rol yapma, oyun, vs.) artırılmalıdır.
 KonuĢma becerisinin değerlendirilebilmesi için değerlendirme boyutu incelenmeli ve
gerekli planlamalar yapılmalıdır.
 Türkiye‟deki diğer yükseköğretim kurumlarındaki Ġngilizce hazırlık sınıflarında
uygulanan dinleme-konuĢma öğretim programlarına iliĢkin görüĢler değerlendirilebilir.
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Ek- 1: Dinleme-KonuĢma Öğrenci Ders Değerlendirme GörüĢmesi
BÖLÜM I – Ders Hedefleri
1. Dinleme- KonuĢma dersinin hedefleri nelerdi?
2. Bu hedeflerin tümüne ulaĢtığınıza inanıyor musunuz? Lütfen açıklayınız.
3. Sizce, bu dersin hedefleri neler olmalıydı? Bu konuyla ilgili önerileriniz nelerdir?
BÖLÜM II – Dersin Ġçeriği ve Materyaller
1. Bu derste iĢlenen konular nelerdi?
2. ĠĢlenen konularla ilgili görüĢleriniz nelerdir? (yeterli/yeterli değil, kolay/tamam/zor,
ilgi alanlarıma, yaĢıma ve Ġngilizce seviyenize uygun/uygun değil, vb.)
3. Bu derste daha baĢka ne gibi konular iĢlenmeliydi? Ne gibi değiĢiklikler
öneriyorsunuz?
4. Bu derste kullanılan ders materyalleri nelerdi?
5. Ders materyalleri (ders kitabı, teksirler, vb.) ile ilgili ne düĢünüyorsunuz?
6. Ders materyallerinde ne gibi değiĢiklikler öneriyorsunuz?
BÖLÜM III – Dersin ĠĢleniĢi
1. Bu derste ne gibi aktiviteler ve alıĢtırmalar yaptınız?
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2. Bu aktiviteler ve alıĢtırmalar hakkındaki düĢünceleriniz nelerdir? (eğlenceli / sıkıcı,
basit / zor / tamam, dinleme ve konuĢma becerilerimizi geliĢtirmede yararlı /
yararsız, vb.)
3. Bu derste öğrenmenize daha fazla yardımcı olabilecek ne gibi aktiviteler ve
alıĢtırmalar yapılmasını isterdiniz?
4. Bu derste öğretmen ve öğrenci rolleri ne idi ve nasıldı? Sizce nasıl olmalıydı?
BÖLÜM IV – Değerlendirme
1. Derste kullanılan ölçme araçları nelerdi?
2. Derste kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleriyle (sınavlar, sunuĢlar, vb.) ilgili
görüĢleriniz nelerdir?
3. Ölçme araçları ile ilgili önerileriz nelerdir?
4. Değerlendirme sonuçları (notlarınız) gerçek baĢarınızı/performansınızı ne derece
yansıtıyor?
Ek-2: Dinleme- KonuĢma Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme GörüĢmesi
BÖLÜM I – Ders Hedefleri
1. Dinleme- KonuĢma dersinin hedefleri nelerdi?
2. Bu hedeflere sizce ne derece ulaĢıldı? Lütfen açıklayınız.
3. Sizce, bu dersin hedefleri neler olmalıydı? Bu konuyla ilgili önerileriniz nelerdir?
BÖLÜM II – Dersin Ġçeriği ve Materyaller
1. Bu derste iĢlenen konular nelerdi?
2. ĠĢlenen konularla ilgili görüĢleriniz nelerdir? (yeterli / yeterli değil, kolay / tamam /
zor, ilgi alanlarıma, yaĢıma ve Ġngilizce seviyenize uygun / uygun değil, vb.)
3. Bu derste daha baĢka ne gibi konular iĢlenmeliydi? Dersin içeriğinde (iĢlenilen
konular, beceriler, vb.) ne gibi değiĢiklikler öneriyorsunuz?
4. Bu derste kullanılan materyaller nelerdi?
5. Ders materyalleri (ders kitabı, teksirler, vb.) ile ilgili ne düĢünüyorsunuz?
6. Ders materyallerinde ne gibi değiĢiklikler yapılmalıdır? Bu derste ne gibi materyaller
kullanılmalıdır?
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BÖLÜM III – Dersin ĠĢleniĢi

1. Bu derste ne gibi aktiviteler ve alıĢtırmalar yapıldı? Derslerde çeĢitlilik (aktiviteler
açısından) var mıydı?
2. Bu aktiviteler ve alıĢtırmalar hakkındaki düĢünceleriniz nelerdir? (eğlenceli / sıkıcı,
basit / zor / tamam, dinleme ve konuĢma becerilerimizi geliĢtirmede yararlı /
yararsız, vb.)
3. Bu derste öğrencilere daha fazla yardımcı olabilecek ne gibi aktiviteler ve alıĢtırmalar
yapmak isterdiniz? Önerilerinizi belirtiniz.
4. Bu derste öğretmen ve öğrenci rolleri nelerdi ve nasıldı?
5. Sizce öğretmen ve öğrenci rolleri nasıl olmalıydı?
BÖLÜM IV – Değerlendirme
1. Derste hangi ölçme araçlarını kullandınız?
2. Bu araçlar hakkında ne düĢünüyorsunuz?
3. Ölçme araçları ile ilgili önerileriniz nelerdir?
4. Değerlendirme sonuçları öğrencilerin gerçek baĢarısını/performansını ne derece
yansıtıyor?
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