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VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT
ARE FOUR-SİX YEARS OLD

4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1
Emine YILMAZ BOLAT2

ABSTRACT
It continues that debates are about foreign language teaching at early childhood period in Turkey. Linguists and
educational experts have explained that foreign language teaching at early childhood period helps children
improve their cognitive development. Besides, It is stated that Foreign language at native language acquisition
process develops both target language skills and accelerates to the acquisition process of native language (İlter ve
Er, 2007). In this study, vıewpoints of teachers about language teaching at four-six years old children was
examined. The teachers who serves 10 Preschool, 10 Turkısh and 10 Foreign Language sections serves to in the
centre of Adana. The results have revealed that Preschool, Turkish and foreign languge teachers have positive
attitude towards learning a foreign language at four-six years old children and among teachers didn't find
statistically significant results about teaching a foreign language.

Key Words: Preschool, Language Teaching at Early Childhood Period, Foreign Language Teaching

ÖZET
Ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarına yabancı dil öğretimi üzerine tartışmalar devam etmektedir. Dil
bilimciler ve eğitimciler erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını
belirtmektedirler. Anadil edinimi süresince öğrenilen yabancı dilin çocuğun hedef dil becerileri geliştirmesinin
yanı sıra anadilindeki edinim sürecini de hızlandırdığı ifade edilmektedir (İlter ve Er, 2007). Bu çalışmada dört-altı
yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda Adana il merkezindeki resmi kurumlarda görev yapan 10
okul öncesi, 10 Türkçe ve 10 yabancı dil öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusuna olumlu baktıkları ve okul öncesi, Türkçe ve yabancı
dil öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Erken Yaşta Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi
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1. GİRİŞ
Günümüzde uluslararası siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler, ülkelerin diğer ülkelerle iletişim
kurmaları zorunlu hale gelmiştir. Evrenselliğe ulaşabilme, kültürel ve bilimsel birikim ve
etkili iletişim kurabilmekten, dolayısıyla yabancı dilden geçmektedir. Bu nedenle erken yaşta
yabancı dil eğitimi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir boyut olarak karşımıza
çıkmaktadır (Aktaş ve İşigüzel, 2014). Yabancı dil öğretimine erken dönemde başlamanın
bireylerin toplumsal, kişisel ve kültürel gelişimine olumlu katkıları olduğu ve daha olumlu
sonuçlar verdiği ifade edilmesine karşın erken yaşta yabancı dil öğretimi konusu ve yabancı
bir dili öğrenmeye başlamak için en uygun yaşın hangi yaş aralığı olduğu halen
tartışılmaktadır (Elis, 2001).
Okul öncesi dönem, yabancı dil öğrenme açısından kaçırılmaması gereken bir dönemdir.
Yabancı dil öğretmenleri yöntem bilimcileri arasında yaygın kanılardan biri, ergenlik sonrası
genel dil edinme yetisinin kaybolduğu ve bu dönemden sonra yeni bir dilin ancak genel
öğrenme mekanizmaları tarafından öğrenilebileceğidir (Arslan, 2009). Küçük yaşta yabancı
dil öğrenimine başlamanın fırsatlarını değerlendirme konusunda sürecin çok dikkatli
şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu yaşlarda yaşanan olumlu deneyimler ileri ki zamanlarda
dil öğrenimi açısından avantaj olabilecekken, olumsuz deneyimlerde tam tersi biçimde
yabancı dile karşı ömür boyu bir ön yargıya neden olabilecektir (Aktaş ve İşigüzel, 2014).
Okul öncesi dönemde basit dil yapısını öğrenen çocuk, özellikle okula başlayıncaya kadar aile,
arkadaşlar, yakın çevre, oyunlar, bilgisayar ve televizyon gibi araçlar sayesinde anadilinin
gelişimini hızlandırmaktadır. Anadil dil edinimi süreci, insanın doğuştan sahip olduğu genel
dil edinim yetisini ve çevre faktörünü içermektedir. Ana dil edinimi süren çocuklarda yabancı
dil öğreniminin de başlamasıyla iki dil birlikte yapılanmaktadır (Akt. Aktaş ve İşigüzel, 2014).
Dile ilişkin temel yapılar, dilin kullanım kuralları ve kullanım alanları, yaşamın ilk beş yılında
edinilmekte ve yetişkin yetkinliğinde kullanabilmekte, ancak dil alanında yetkinleşme, dil
edinim süreci devam etmektedir. Okul öncesi dönemde çocuk oyun ortamında dilsel
becerilerini en iyi biçimde geliştirme fırsatı yakalar. Okul öncesi eğitimde kullanılan sanat
etkinlikleri, müzik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, drama etkinlikleri gibi pek çok etkinlik,
yabancı bir dilin kullanımının oyun halinde uzlaşmaya dönüştüğü iletişim ortamları yaratmak
açısından oldukça önemlidir. İletişim etkinlik çalışmaları, çocukların kendi aralarındaki veya
yetişkinlerle çocuklar arasındaki karşılıklı konuşmalar biçiminde düzenlenebilmektedir. Dil
bilgisel içerik, ilk aşamada, çocuk, kendi ana diliyle ilgili üst dile henüz sahip olmadığından,
açıklamaya başvurmadan, çocukta var olan dilsel düzeneklerin yaratımı ile iletişim kurmaya
yarayan temel yapı ve biçimlerle kısıtlı kalmak zorundadır (Kara, 2004).
Çocuklar yabancı bir dili öğrenirken, ana dillerini öğrenirken kullandıkları stratejilerin
aynısını kullanmakta ve bulundukları çevreden büyük ölçüde etkilenmektedir. İkinci hatta
üçüncü bir lisan, özellikle dördüncü yaştan itibaren verildiğinde, beynin çoktan
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yapılandırılmış yapısı içerisine entegre edilebilmektedir. Beynin farklı bölümlerinin farklı
işlevler yüklendiği yani, sol yarının dil, sağ yarının ise davranışla ilgili etkinliklerde etkin
olduğu saptanmış bulunmaktadır (Kara, 2004). Anşin (2006), erken yaşta verilen yabancı dil
öğretiminin çocukta kıvrak zekayı geliştirdiğini ve anadilinde de anlama kabiliyetini
arttırdığını belirtmektedir.
Çocuğun psikolojik ve beyinsel gelişimiyle bir veya daha fazla dilin öğrenilmesi arasında
birtakım ilişkiler vardır. Bireyin sessel ve söz dizimsel gelişimi, doğumu izleyen ilk beş yıl
süresince en üst düzeydedir. Çünkü birey bir yaşla dört yaş arasında kendi dilinin sessel
yapılarını aşamalar halinde edinir. Bu dönemden başlayarak ana dilin dışındaki bütün dillerin
ses birimlerini doğru biçimde üretme ve ince bir biçimde sesleri ayırt etmeye yönelik ses
organlarının uyum sağlayabilme yatkınlığı azalmaktadır (Kara, 2004).
Ana dili edinme süreci son derece karmaşık bir süreçtir ve çocuk bu süreçte karmaşık
simgesel bir dizgenin özümsenmesi ve anlaşılmasıyla yüz yüzedir. Dolayısıyla ikinci bir
simgesel dizgenin edinilmesi ancak birincinin iyice edinilmesinden yani dört veya beş
yaşından itibaren gerçekleşebilmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi yapılırken,
çocukların yetişkinleri gözlemleyerek yaptıkları öykünme ve oyun etkinliklerinin bir devamı
gibi tasarlanmalıdır (Kara, 2004). Aslında okul öncesinde yabancı dil öğretiminin amacı
yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirmek değil, kendi dili ve kültürünün
dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir (Sevinç, 2003).
Yabancı dil öğretiminde sırasıyla kazanılması gereken, dinlediğini anlama-dinleme, konuşma,
okuduğunu anlama-okuma ve yazma becerileri olmak üzere kazanılması gereken dört temel
dil becerisi bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminde kazanılması
gereken en önemli beceriler dinleme ve konuşma becerileridir (Od, 2013). Yabancı dil
öğrenimi ve öğretimi sürecinde ilk olarak üstünde durulması gereken ve en zor gelişen dil
becerisi “dinlediğini anlama”dır. Yabancı dil öğretiminde kişi ilk olarak duyar, sonra konuşur,
daha sonra da okuma ve yazmayı öğrenir. Bu bağlamda, dil öğreniminde ilk öğrenilen beceri
dinleme becerisidir. Dinleme ve konuşma becerilerini birbirlerinden ayrı düşünmek mümkün
değildir. Çünkü bu iki beceri iletişimde birbirlerini tamamlayan unsurlardır (Od, 2013).
Okul öncesi kurumlarında çocuklara hikaye anlatma, şarkı söyleme ve dinletme, rol oynama,
çizgi film seyretme gibi dinleme ve konuşmaya yönelik pek çok etkinliğe yer verilmektedir.
Çizgi filmlerin süreleri kısa ve konuları çocukların ilgisini çekecek konulardan oluştuğu için
erken yaşta yabancı dil öğretiminde kullanılacak etkili bir araçtır. Bunun yanında öğrenilen
dilin kültürünü yansıttığı için çocuklar o dilin kültürel yapısını da öğrenmektedir (Od, 2013).
Od (2013), erken yaşta yabancı dil öğretiminin önemini açıklamak ve çizgi filmlerin yabancı
dil öğretiminde dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine katkısını incelemek amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda, erken yaşta yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerin
kullanılmasının çocukların dinleme ve anlama becerinin geliştirilmesine katkı sağladığı ve
öğrencilerin yabancı dil öğrenme isteklerini arttırdığı tespit edilmiştir.
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Erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretilirken görsel öğeler önemlidir, boyama ve resim
etkinliklerine özel bir yer ayırmak gerekir. Öğrenen bireyden resmin bütününü değil sadece
bazı bölümlerini boyamalarını istemeliyiz. Çünkü bu şekilde anlama denetlenir ve salt dil
bilgisel olmaktan çok farklı bir etkinliği doğuran doğal bir iletişim ortamı yaratılır. “Bu
nedir?” sorusuyla adı öğrenilen farklı nesneleri gösteren resimleri bulunup isimleri
öğrenildikten sonraki aşamada, çocuklardan bu nesneleri boyamaları istenerek konuya
yeniden dönülür. Alıştırmaya fazladan bir nesne eklenerek çocukların bu alıştırmayı
yaparken eksik kalan bazı öğeleri resim üzerinde tamamlamaları istenir. Bunlar eşdeğer
adlarına denk düşen nesne ve oyuncaklarla zenginleştirilebilir (Kara, 2004).
Çocukların yaşı ilerledikçe, yabancı dil öğrenmeleri zorlaşmakta, yabancı dil öğrenmeğe ne
kadar erken yaşta başlanırsa dili öğrenmekte o kadar kolaylaşmaktadır. Okul öncesi dönemde
yabancı dil eğitiminin, beş yaşından sonra kabaca anadil edinimlerini kazandıktan sonra
verilebileceği belirtilmektedir (Sevinç, 2003). Bu düşünceler doğrultusunda okul öncesi
dönem içerisinde yer alan 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul
öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşlerinin ne olduğu belirlenmek istenmiştir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarına yabancı dil öğretimi konusunda
öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır.
Araştırmanın problemi
Bu araştırmanın problemini “dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda
öğretmen görüşleri nedir?” sorusu; alt problemlerini de aşağıdaki sorular oluşturmaktadır:
1. Okul öncesi öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi
konusundaki görüşleri nelerdir?
2. Türkçe öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki
görüşleri nelerdir?
3. Yabancı dil öğretmenlerinin dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki
görüşleri nelerdir?
4. Okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
5. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar konusunda öğretmen görüşleri nelerdir?
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6. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimini etkileyen faktörler konusunda
öğretmen görüşleri nelerdir?
7. Dört-altı yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması gerektiği
konusunda öğretmen görüşleri nelerdir?
2. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Sosyal bilimlerde yaygın
olarak kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin
bir olgu ve olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların
betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla
betimlemeye ve durum hakkında bilgi vermeye çalışır (Karakaya, 2009). Bu yöntem
içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de eğitimde en çok yararlanılan veri toplama
araçlarından biri olan anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından uzman
görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan anket, kişisel bilgiler ile yedi adet açık uçlu sorudan
oluşmaktadır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Adana il merkezindeki resmi
kurumlarda görev yapan tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 10 okul öncesi öğretmeni, 10
Türkçe öğretmeni ve 10 yabancı dil öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
öğretmenlere ilişkin demografik veriler frekans dağılımı ile değerlendirilerek Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik veriler
Kişisel Bilgiler
Okul Öncesi Türkçe Öğr.
Yabancı Dil Toplam
Öğr
Öğr.
n
%
n
%
n
%
n
%
Kadın
10
100,0 6
60,0
5
50,0
21
70,0
Cinsiyet Erkek
0
0
4
40,0
5
50,0
9
30,0
Toplam
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Mesleki 6-11 yıl
4
40,0
1
10,0
1
10,0
6
20,0
Kıdem
12-17 yıl
3
30,0
5
50,0
2
20,0
10
33,3
18-23 yıl
3
30,0
3
30,0
3
30,0
9
30,0
24 yıl ve 0
0
1
10,0
4
40,0
5
16,7
üzeri
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Toplam
Eğitim
Lisans
9
90,0
10
100,0
9
90,0
28
93,3
Durumu Yüksek
1
10,0
0
0
1
10,0
2
6,7
lisans
10
100,0 10
100,0
10
100,0
30
100,0
Toplam

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

711

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma grubu, 21 (%70,0) kadın, 9 (%30,0) erkek öğretmenden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 6-11 yıl arasında 6 kişi (%20,0), 12-17 yıl
arasında 10 kişi (%33,3), 18-23 yıl arasında 9 kişi (%30), 24 yıl ve üzerinde 5 kişi (%16,7)
görev yapmaktadır. Öğretmenlerin öğrenim durumlarına bakıldığında lisans mezunu
öğretmen sayısı 28 kişi (%93,3), yüksek lisans mezunu öğretmen sayısı ise 2'dir (%6,7).
Veri toplama araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri
doğrultusunda hazırlanmış olan kişisel bilgiler formu ile yedi açık uçlu görüşme sorusundan
oluşan anket geliştirilmiştir. Kişisel bilgiler bölümünde, öğretmenlerinin cinsiyetleri, mesleki
kıdemleri, eğitim durumları, mezun oldukları okul ve çalıştıkları kurumları belirlemeye
yönelik sorular bulunmaktadır. Görüşme sorularına ilişkin bölümde ise dört-altı yaş grubu
çocuklara yabancı dil öğretilmeli mi?, öğretilecek olsa kim tarafından öğretilmeli?, dört-altı
yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıkları,
özyeterlilikleri, yabancı dil öğretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ile yabancı dil
edinimini etkileyen faktörleri belirlemeye ilişkin sorular yer almaktadır. Yabancı dil
öğretimine ilişkin olarak temalar oluşturulmuştur.
Verilerin toplanması ve analizi
Açık uçlu sorular içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde veriler betimsel
analize göre daha derin bir işleme tabi tutulmakta ve betimsel bir yaklaşımla fark
edilemeyebilen kavram ve temalar bu analiz sonucunda keşfedilebilmektedir. Bu amaçla
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre
mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve verileri açıklayan temaların saptanması
gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Yapılan araştırmada öğretmenlerle bireysel
görüşmeler yapılarak okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin görüşleri toplanmış
olup, öğretmenlere ilişkin kişisel veriler ve görüşlere ilişkin bazı bulgular SPSS 20
programıyla değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara SPSS aracılığı ile frekans yüzde uygulanmıştır.
Görüşme verilerinin bazıları ise organize edilerek temalar halinde sunulmuştur. Örnek olması
amacıyla bazı öğretmenlerin ifadeleri var olan durumu ortaya koymak için üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmadan verilmiştir. Bulgular sunulurken bulguların alındığı kişilere Ö1, Ö2,
Ö3.....şeklinde kodlar verilerek sunulan bulguların başında belirtilmiştir.
Araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları
Bu araştırma Adana il merkezindeki resmi kurumlarda görev yapan 10 okul öncesi, 10 Türkçe
ve 10 yabancı dil öğretmeni ile sınırlıdır.

3. BULGU VE YORUMLAR
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Bu çalışma okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin 4-6 yaş grubu çocuklara
yabancı dil öğretimi konusundaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin
gerekliliğine dair düşüncelerini içeren bulgular frekans dağılımı yapılarak Tablo 2'de
sunulmuştur.
Tablo 2. Branş ve Yabancı Dil Öğretimi Gereklilik Durumu Dağılımı
Branş

Yabancı Dil
Öğretilmeli

Okul Öncesi Öğr.
Türkçe Öğr.
Yabancı Dil Öğr.
Toplam

N
7
7
9
23

%
70,0
70,0
90,0
76,7

Toplam
Öğretilmemeli
N
3
3
1
7

%
30,0
30,0
10,0
23,3

N
10
10
10
30

%
100
100
100
100

Tablo 2'de 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin yapılıp yapılmaması konusuyla
ilgili dağılımlara bakıldığında, Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 7'si (%70), Yabancı dil
öğretmenlerinin ise 9'u (%90) 4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 3'ü (%30), Yabancı dil
öğretmenlerinin ise 1'i (%10) ise öğretilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Günümüzde
diğer devletlerle siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ilişkileri sürdürmekte ana dilin
kullanımı yetersiz kalmakta ve yabancı dil bilmeyi gerektirmektedir. Bundan dolayı
öğretmenlerin çoğunluğunun erken yaşta yabancı dil öğrenmeyi gerekli gördükleri
düşünülmektedir.
Ülkemizde son yıllarda önem kazanmakta olan erken yaşta yabancı dil öğretimi konusunda
MEB Tebliğler Dergisi'nde 30.03.2000'de yayımlanan 32 sayılı karardan hareketle 5 ve 6 yaş
grupları için okul öncesi eğitim kurumlarında çerçeve programı uygulamaya geçirilmiş ve
yabancı dil destekli programların uygulanmasına başlanmıştır. Böylece 2000–2001 eğitim
yılından itibaren belli koşulları sağlayan kamuya bağlı ve özel okul öncesi eğitim
kurumlarında 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara yabancı dil öğretimi başlamıştır. Fakat bu
programın etkili olup olmadığına dair araştırmalar henüz çok sınırlıdır (Od, 2013).
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil öğretimi
konusundaki düşüncelerinin branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye
yönelik ANOVA sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3. Branşlara Göre Yabancı Dil Öğretiminin Gereklilik Dağılımlarına İlişkin ANOVA
Sonuçları
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Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F
Fark
,267
2
,133
,706 0,57
5,100
27
,189
5,367
29
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p Anlamlı

Tablo 3'te branşlara göre yabancı dil öğretiminin gereklilik dağılımlarına ilişkin ANOVA
sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerin branşları bakımından anlamlı bir fark olmadığını
göstermektedir, F(2,27)=,706, P>.05. Başka bir deyişle okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil
öğretmenleri 4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Ülkemizde yabancı dil öğretimine duyulan ihtiyaç doğrultusunda ilkokul 2. sınıftan itibaren
yabancı dil öğretimine başlanmıştır. Yabancı dil öğretiminin okul öncesi dönemde başlanarak
verildiğinde daha başarılı sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Çocukların erken yaşta
yabancı dil öğrenmeye başlamalarının dil öğrenmeyi ve ana dile yakın telaffuz edinmelerini
de kolaylaştırmaktadır. Öne sürülen karşıt tezlere rağmen küçük yaşta başlayan yabancı dil
öğretiminin çocuğun genel gelişimi üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu artık kesinlik
kazanmıştır (Od, 2013).
4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dilin neden öğretilmesi veya öğretilmemesi ve kimin
yabancı dili öğretmesi gerektiğine dair bulgular Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da, yabancı dil ve
okul öncesi öğretmenlerinin bu konuda yeterlilik düzeylerine, yabancı dil öğretimini
etkileyen faktörler ve yabancı dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin
temalara dair bulgular ise Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 4. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Neden Öğretilmesi Gerektiğine Dair Bulgular
Kodlar
Kalıcı ve etkili öğrenme sağlamak için
Kolay ve hızlı şekilde yabancı dil öğrenmek için
Anadillerine paralel olarak yabancı bir dil öğrenmeleri için
Bu dönemde çocuk yabancı dil eğitimine açık olduğu için
Bu dönemde çocuğun bilişsel süreçleri aktif olduğu için
Çocukların öğrenme kapasiteleri yüksek olduğu için
Yabancı dil öğretimine temel oluşturmak için
Çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için
Toplumlararası ilişkileri kuvvetlendirmek için
Çocuğun gelişim alanlarına olumlu katkı sunmak için

f
13
7
5
4
4
2
2
2
1
1

Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil
öğretilmesi gerektiğine yönelik görüşleri için en çok kodlanan maddeler kalıcı ve etkili
öğrenme sağlamak için (f=13) ve kolay ve hızlı şekilde yabancı dil öğrenmek için (f=7)
ifadeleri olmuştur. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.1);
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Yapılan araştırmalar daha kolay şekilde etkili ve kalıcı olarak yabancı dil öğrenme konusunda
okul öncesi dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çocuklar okul öncesi
dönemde bilişsel olarak yabancı bir dili öğrenebilecek donanıma sahiptirler. Ancak çocuklara
doğrudan dil öğretmek yerine oyun, şarkı ,tekerlemeler kullanarak dolaylı yoldan yabancı dil
öğretilmelidir (Akt. İlter ve Er, 2007).
4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretilmemesi gerektiğini düşünen öğretmenlerin neden
öğretilmemesi gerektiğine ilişkin düşüncelerine dair bulgular Tablo 5'te sunulmuştur.
Tablo 5. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Neden Öğretilmemesi Gerektiğine Dair
Bulgular
Kodlar
Çocuk önce Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilmelidir
Çocuklara kendi kültürel, sosyal, milli ve ahlaki değerleri
öğretilmelidir
Erken yaşlarda yabancı dil öğretimi, siyasi amaçlı misyonerlik
hareketidir
Çocuk oyun çağındadır, zor bir süreç olan yabancı dil
öğretimine zaman ayrılmamlıdır
Anadil ile ilgili problemlere neden olur

f
4
2
1
1
1

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil
öğretilmemesi gerektiğine yönelik görüşleri için en çok kodlanan maddeler çocuğn önce
Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilmesi (f=4) ve çocuklara kendi kültürel, sosyal, milli ve
ahlaki değerlerinin öğretilmesi gerektiğine ilişkin (f=2)maddelerdir. Bir öğretmenin görüşü
yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.2);
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4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretilmemesi gerektiğini düşünen öğretmenler
çocukların öncelikle kendi anadilini ve kültürel değerlerini öğrenmesi gerektiğini vurgulamış
ve bu doğrultudaki kaygılarını dile getirmiştir. Dil öğretiminin üzerinde durulmayan politik
bir yönü de bulunmaktadır. Bugün özellikle sömürge ülkelerinde yerli halk kendi dilinden
ziyade sömürgeci devletin dilini kullanmaktadırlar. Sömürgeci durumda olan ülkeler hem
maddi olarak hem de kültürel olarak üçüncü dünya devletlerini hükümranlıkları altına
almışlar, sömürgeci devletler kontrolleri altına aldıkları coğrafyaların dillerini de
değiştirmişlerdir. Toplumların mayasını oluşturan kültürlerin temel taşı olan anadillerimiz
mutlaka muhafaza edilmelidir. Yabancı dil eğitimi ön plana çıkarılarak anadili eğitimi arka
plana atılmamalıdır (Arslan, 2009).
Yabancı dil edinimini etkileyen önemli faktörlerden birisi de öğretmenlerdir. Bu doğrultuda
araştırmaya katılan öğretmenlere 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimini kimin
yapması gerektiğini düşündükleri sorulmuş ve elde edilen bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.
Tablo 6. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dilin Kim Tarafından Öğretilmesi Gerektiğine Dair
Bulgular
Kodlar
f
Yabancı dil öğretmenleri
13
Yabancı dil bilgisi olan kişiler
5
4-6 yaş grubuna yabancı dil öğretimi konusunda eğitim almış 3
kişiler
Çocukların seviyesine inebilen öğretmenler
1
Müzikal yeteneği olan öğretmenler
1
Okul öncesi öğretmenleri
1
Aile bireyleri
1
Tablo 6’da, 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması
gerektiğine ilişkin temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddelerin yabancı dil
öğretmenleri (f=13) ve yabancı dil bilgisi olan kişiler (f=5)olduğu görülmektedir. Bir
öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.3);
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Öğretmenin niteliği ve mesleki yeterliliği yabancı dil öğretiminde başarıya götürecek olan en
önemli faktördür. Bu nedenle yabancı dil öğretimi için en çok vurgulanan maddelere
bakıldığında yabancı dil eğitimi olan kişilere öncelik verildiği görülmektedir.
Günümüzde bazı okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dil eğitimi okul öncesi
öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri veya yabancı dil eğitimi almış kişiler tarafından
verilmektedir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan okul öncesi ve yabancı dil öğretmenlerine
4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki kendi yeterliliklerini ve bilgi
düzeylerini değerlendirmeleri istenmiş ve sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur.
Tablo 7. 4-6 Yaş Grubu Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenlerin Özyeterliliklerine
İlişkin Bulgular
Branş

Okul Öncesi Öğr.
Yabancı Dil Öğr.

Yabancı Dil Özyeterliliğiniz
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
N
%
N
%
5
50,0
2
20,0
0
0
5
50,0

Yetersizim
N
3
5

%
30,0
50,0

Tablo 7'de 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul öncesi ve yabancı dil
öğretmenlerinin
özyeterliliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde, okul öncesi
öğretmenlerinin 5'i (%50) kendisini kısmen yeterli, 2'si (%20) yeterli, 3'ü (%30) yetersiz;
yabancı dil öğretmenlerinin ise 5'i (%50) yeterli, 5'i (%50) yetersiz görmektedir.
Okul öncesi öğretmenlerinin yabancı dil bilgisi konusunda kendilerini yetersiz buldukları,
yabancı dil öğretmenlerinin ise 4-6 yaş grubu çocukların seviyesine inmekte problem
yaşayacaklarını düşündükleri için kendilerini yetersiz buldukları düşünülmektedir. Aktaş ve
İşigüzel (2014), yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimine ilişkin öz
yeterlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla 2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz
döneminde Türkiye’nin Ankara, Konya ve Adana illerinin özel ve devlet okullarında görev
yapan 150 gönüllü yabancı dil öğretmeni (Almanca-İngilizce) ile bir araştırma yapmıştır.
Araştırmada araştırmacılar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun
(2008) belirlediği “İlköğretim İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” ışığında hazırlanmış
olan “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algı Düzeyi Anketi “
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde-frekans, aritmetik ortalama-standart
sapmanın yanı sıra t-testi ve ANOVA istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın
bulguları, yabancı dil öğretmenlerinin %18’inin yüksek düzeyde ( X = 24.59), % 54’ünün orta
düzeyde ( X = 16.45) ve % 28’ inin düşük düzeyde ( X = 8.76) erken yaşta yabancı dil
öğretimine ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin olduğu saptanmıştır.
Araştırmaya katılan okul öncesi, Türkçe ve yabancı dil öğretmenlerinin yabancı dil
öğretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri Tablo 8'de sunulmuştur.
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Tablo 8. 4-6 Yaş Grubu Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Dikkat Edilecek Noktalara Dair
Bulgular
Kodlar
Drama etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde öğretilmelidir
Şarkı, tekerlemeler kullanılmalıdır
Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır
Görsel, işitsel, dokunsal nesneler kullanılmalıdır
Öncelikle günlük hayatta kullanılan genel kavramlar öğretilmelidir
Eğlendirici yöntem, teknikler ve materyaller kullanılmalıdır
Sık tekrar yapılmalıdır
Telaffuza dikkat edilmelidir
Öğretilenler somutlaştırarak öğretilmelidir
Yabancı dil öğretiminde süreklilik esastır
Yabancı dil çocuğun anadiliyle birlikte öğretilmelidir
Kelime çalışmalarına önem verilmelidir
Yabancı dil öğretimine basit ve genel konulardan başlanmalıdır
Öğretmen çocuk arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır
Aile katılımına önem verilmelidir
Yabancı dil öğretilecek sınıflarda çocuk sayısı az olmalıdır
Yabancı dil öğretiminde çizgi filmlerden yararlanılmalıdır
Çocuklara zorla öğretilmemlidir
Bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır

f
11
8
6
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tablo 8’de, 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminde dikkat edilecek noktalara ilişkin
temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddelerin yabancı dil öğretiminin drama
etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde öğretilmesi (f=11) ve öğretim yaparken şarkı ve
tekerlemelerin kullanılması (f=8) gerektiğidir. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda
verilmiştir (Ö.4);
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Yabancı dil öğretiminde görsel-işitsel araçlar, etkili öğrenme sağlaması açısından oldukça
önemlidir. Çünkü görsel-işitsel araçlar, daha çok duyu organına hitap eder, böylece
çocukların ilgi ve dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Doğru yapılandırılmış
yabancı dil öğretimi çocuğun zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamakta, onun ufkunu, bakış
açısını, dünya görüşünü zenginleştirmekte ve kişilik gelişimine olumlu etkide bulunmaktadır
(N. Aslan, 2008). Doğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik
mekanizmanın çok faal olması sebebiyle müzikal algıya bağlı olarak dilin, otomatik olarak
beyne kaydedildiği bilinmektedir (Modiri, 2010). Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretimi
yapılırken çocuk merkezli etkinlikler kullanılmalı, bu dönemde yabancı dil öğretimi, parmak
oyunları, şiirler, tekerlemeler, bireysel oyunlar ya da grup oyunları, öykü anlatma, drama
tekniği, şarkılar ve teknolojik araçlar ile verilmelidir (Baran ve Halıcı, 2006). Modiri (2010), 5
yaş grubu çocuklarda müzik aracılığı ile yabancı dil öğrenmeyi test etmek amacıyla 15 kişilik
bir deney ve 15 kişilik bir kontrol grubu oluşturmuştur. Deney grubuna, yabancı sözcükler ve
cümlelerden oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanan çocuk şarkıları ile aktif katılımlı
öğrenme yaşantıları düzenlenirken, kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi
uygulanmıştır. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem ve
değerlendirme formu aracılığı ile veriler toplanmış ve ulaşılan veriler üzerinde istatistiksel
analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda müzik aracılığı ile eğitim verilen çalışma
grubunun, diğer gruba göre üstün başarı sağladığı ve iki grup puanları arasındaki farklılığın
p<0,00 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen
faktörler konusundaki görüşleri alınmış ve sonuçlar Tablo 9'da sunulmuştur.
Tablo 9. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yabancı Dil Edinimini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular
Kodlar
Aile ve aile içi ilişkiler
Çevresel faktörler
Kullanılan yöntem, teknik ve materyaller
Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi
Yabancı dil öğreten öğretmenin bilgi ve beceri düzeyi
Öğretilecek konunun basitliği/karmaşıklığı
İlgi, motivasyon ve güdülenme
Tekrarlama ve yabancı dil etkinliklerinin süresi
Öğretmen-çocuk ilişkisinin niteliği
Okul ve çevresi

f
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2

International Journal of Languages’ Education and Teaching
UDES 2015

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Kitle iletişim araçları
Çocuğun yaşadığı çevre ve kültürü
Toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar
Kalıtım
Bireysel farklılıklar
Öğretim yapılacak sınıftaki çocuk sayısı
Yabancı dil etkinliklerinin süresi

719

2
2
2
1
1
1
1

Tablo 9’da görüldüğü üzere, 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen
faktörler için en çok kodlanan maddeler aile ve aile içi ilişkiler (f=7) ve çevresel faktörlere
ilişkin (f=6)maddelerdir. Bir öğretmenin görüşü yazdığı şekilde aşağıda verilmiştir (Ö.5);

Çocuğun ana dili edinmesi stressiz ve kaygısız gerçekleşir. Bu yüzden yabancı dil öğrenen
bireyin de rahat davranabileceği koşulların oluşturulması son derece büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla her tür öğrenmede belirebilecek stresi en aza indirgeyebilecek
biçimde rahat ve eğlenceli bir ortamın yaratımı öğreticiye kalmaktadır (Kara, 2004).
Demirezen (2003) dil öğrenmek için çocuklarda belli kritik dönemlerin olduğunu bu kritik
dönemlerde okul, aile ve çevrenin gerekli işbirliği olmazsa dil öğretiminde çok büyük
sorunların ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Aile ortamı, genellikle çocuğun alışık olduğu,
stres ve kaygıdan uzak rahat bir ortamdır. Ayrıca çocuklar gelecekte kullanacakları bilgilerin
bir çoğunu aile ortamında edinmektedir. Aile ortamının yabancı dil öğrenimini destekleyici
koşullara sahip olması etkili dil öğrenimine de neden olabilecektir. Ailenin yanı sıra diğer
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çevresel koşullarda yabancı dil öğretimini desteklediğinde daha başarılı sonuçların
alınabileceği düşünülmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında yabancı dil ediniminin
desteklendiği çevrelerde yetişen çocukların yabancı dil öğrenmede daha başarılı olduklarını
vurgulamaktadır.

4. SONUÇ
Araştırma sonucunda genel olarak öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil
öğretimi konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın
sonuçları maddeler halinde aşağıda verilmiştir:
 Okul öncesi ve Türkçe öğretmeninden 7'si (%70), Yabancı dil öğretmenlerinin ise 9'u (%90)
4-6 yaş grubunda yabancı dilin öğretilmesi gerektiğini düşündükleri, bu konuda branşlar
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
 Öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil öğretilmesi gerektiğine yönelik
görüşleri için en çok kodlanan madde, kalıcı ve etkili öğrenme sağlamak için bu çocuklara
yabancı dil öğretilmesi gerektiğidir (f=13).
 Öğretmenlerin 4-6 yaş grubu çocuklara neden yabancı dil öğretilmemesi gerektiğine yönelik
görüşleri için en çok kodlanan neden çocuğun önce Türkçe'yi doğru ve güzel
kullanabilmesidir (f=4).
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminin kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin
temalar incelendiğinde en çok kodlanan maddenin yabancı dil öğretmenleri (f=13) olduğu
belirlenmiştir.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda okul öncesi ve yabancı dil
öğretmenlerinin özyeterlilikleri açısından, okul öncesi öğretmenlerinin 5'i (%50), kendisini
kısmen yeterli, 2'si (%20) yeterli, 3'ü (%30) yetersiz gördüğü, yabancı dil öğretmenlerinin ise
5'i (%50) yeterli, 5'i (%50) yetersiz gördüğü saptanmıştır.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretiminde dikkat edilecek noktalara ilişkin temalarda
en çok kodlanan maddenin yabancı dil öğretiminin drama etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde
öğretilmesinin belirlendiği ortaya koyulmuştur (f=11).
 4-6 yaş grubu çocuklarda yabancı dil edinimini etkileyen faktörler için ise en çok kodlanan
maddenin aile ve aile içi ilişkiler olduğu belirlenmiştir (f=7).
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
 Araştırmada Adana il merkezinde görev yapan 10 okul öncesi, 10 Türkçe ve 10 yabancı dil
öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir. Aynı araştırma Türkiye’nin coğrafi yapısı göz
önünde bulundurularak farklı bölgelerde yürütülebilir. Ayrıca daha fazla öğretmenin
görüşüne başvurularak daha detaylı sonuçlar ortaya koyulabilir.
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 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda pilot çalışmalar yapılarak daha
etkili sonuçlar ortaya koyulabilir.
 4-6 yaş grubu çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda öğretmen yeterliliklerinin
belirlendiği bir ölçme aracı geliştirilebilir.
 Bu araştırmada sadece öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Aynı araştırma ailelerin veya
üniversitelerdeki ilgili bölümlerdeki öğretim elemanlarının görüşleri ortaya koyularak
yeniden yapılabilir.
 Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler işbirliği içerisinde çalışarak öğretmenlere hizmet içi
eğitimler yoluyla erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimi çalışmalarına hız vermeleri
önerilmektedir.
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