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Play & Learn projesi

Play & Learn projesinin temel amacı, dil ediniminin

erken bir aşamasında öğrenenlerin gelişimi için

sınıf içinde oyun kullanımını sağlamak ve

çocukların erken yaşlardan itibaren iki 

Project hedefleri:

Eğitimcilerin yaşına uygun bir yaklaşım ve oyun temelli bir metodoloji ile eğitim almalarını sağlamak ve

buna göre ikinci dil olarak İngilizce öğrenim ve öğretimine uyum sağlamak

Eğitimin erken döneminde İngilizce öğrenimi konusunda ders verebilmek için eğitimcileri uygun

kaynaklarla donatmak

Çocukların çok küçük yaşlardan itibaren İngilizceyi herhangi bir amaç için etkin bir şekilde

kullanmalarını ve ilkokul müfredatına aşina olmalarını kolaylaştırmak

Çocukların dil öğrenimine olan ilgi ve meraklarını geliştirmek

1.

2.

3.

4.

El Kitabı 3 bölümden oluşmaktadır:

BÖLÜM I 

İkinci dil edinimi üzerine oyun temelli teori ve okul öncesi eğitimin çeşitli bileşenleri ile bağlantısı

BÖLÜM II

Ortak ülkelerden iyi uygulamalar, alınan dersler ve bu metodolojiyi uygulanmanın etkisi

BÖLÜM III

Yaklaşan proje sonuçlarına giriş

El Kitabı:

dilli eğitimleri kapsamında eğitim personelinin

(bilgi ve beceriler) profesyonel gelişimini teşvik

etmek.

Mevcut El Kitabı, okul öncesi çağındaki çocuklara

İngilizce öğretirken eğitimcilerin Oyun temelli bir

yaklaşımın kullanımına odaklanan profesyonel

gelişimi için bir destek olarak kabul

edilmektedir.Çok küçük öğrencilere yaşa uygun

beceri geliştirme konusunda en iyi öğretim pratiğini 

ve en iyi öğretim uygulamalarını sağlarken,

anaokulu öğretmenleri için yabancı dil

uzmanlarıyla işbirliklerini teşvik eden yararlı bir

kaynak olabilir. El Kitabımız, Play and Learn projesi

kapsamında geliştirilecek daha geniş kaynak

yelpazesi için ilk adımdır.
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BÖLÜM I
İkinci dil edinimi üzerine
oyun temelli teori
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1.Oyun tabanlı yöntem
 nedir

İkinci Dil Edinimi (SLA second language

acquisition ), psikoloji, sosyoloji, dilbilim ve

pedagoji gibi çeşitli disiplinlerden

yararlanan yeni bir araştırma alanıdır.  

Diğer disiplinlerden çok çeşitli kavramlar, bakış

açıları, fikirler, teoriler ve uygulamalardan

yararlandığı için İkinci Dil Edinimi tek disiplinli değil

disiplinler arasıdır. Bununla birlikte, İkinci Dil

Ediniminin kökenleri, diğer dillerin edinilmesinde

ana dilin rolü sorusuna kadar uzanabilir. Birkaç

teorik temeli olan bu temel olgunun adı dil

aktarımıdır. Sonuç olarak, İkinci Dil Ediniminin

tarihsel incelemesi, teorisyenlerin hem lehte hem

de aleyhte görüşleri dile getirdikleri ana konu olan

dil aktarımı etrafında toplanmaktadır.

Örneğin, davranışçılar ve karşılaştırmalı analistler

gibi erken dönem teorisyenleri, dil transferinin

başlıca bir hata kaynağı olduğuna inanırlardı,

ancak 1970'lerde ve sonrasındaki teorisyenler, dil

transferinin büyük bir hata kaynağı olduğunu inkar

ettiler.

İKİNCİ DİL EDİNİMİ NEDİR?

Mitchell ve Myles (2004), İkinci Dil Edinimi tarihini

üç döneme ayırmıştır: 1950'ler ve 1960'lar, 1970'ler

ve 1980'ler ve sonrası. Davranışçılık, yapısalcılık ve

karşılaştırmalı analiz teorisi, başlangıç döneminde

İkinci dilin inşasında Ana dilin uygunluğunu

vurguladı. Chomsky'nin devrimi, dil öğreniminde

zihnin işlevini çözdüğünde, ikinci aşama başladı.

Bu kelime, ikincil sonuç olarak hata analizi ile Ana

Dil Edinimi ve İkinci Dil Edinimi kavramlarını

değiştirdi.

Bununla birlikte, etki alanı, 1980'leri ve ötesini

kapsayan üçüncü aşamada büyük paradigma

dönüşümleri gördü. Esasen, Morpheme Order

Studies tarafından oluşturulan ampirik kanıtlar ve

Krashen'in Monitor Modeli tarafından üretilen

kavramsal bir çerçeve, birçok odadan oluşan

bağımsız bir bina gibi İkinci Dil Ediniminin

geliştirilmesinde referans noktalarıdır.
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İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE OYUN TABANLI

YÖNTEM – FAYDALAR VE YÖNTEMLER

Çocukların oyunun doğal sorgulama süreci yoluyla

öğrendiğine dair inancımız güçlü bir araştırma

temeline sahiptir. Bu davranış antropologlar,

gelişim psikologları ve sinirbilimciler tarafından

kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve kaydedilmiştir

(Whitebread, 2012). Dewey (1910), bir asırdan fazla

bir süre önce çocukların oyundaki doğal deneyleri

ile bilimsel araştırma süreci arasındaki bağlantıyı

kurmuştur. 

Vygotsky'ye (1978) göre oyun, konuşma

gelişimini, bilişsel işlemeyi, öz farkındalığı

ve öz düzenlemeyi destekleyerek çocuğun

gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Nörobilimcilere göre oyun, beynin

prefrontal korteksini temizleyerek yeni

nöronların ve sinapsların farklılaşması ve

oluşumunda yer alan bir proteinin

oluşumunu arttırır (Gordon, 2003).

Oyun yoksunluğu ise beyin gelişimi ve problem

çözme yetenekleri üzerinde zararlı bir etkiye

sahiptir (Pellis, 2014). Sağlıklı akran bağlantıları

kurmak gibi sosyo-duygusal becerileri

kazanamayan çocuklar sıklıkla oyun tedavileri ile

tedavi edilmektedir ( Fantuzzo ve Hampton, 2000).

Oyun, çocukların genel bilişsel ve sosyal gelişimine

yardımcı olmanın yanı sıra, 1. dil becerilerinin

gelişiminde hayati öneme sahiptir. Tam olarak

gelişmiş dil kapasitesinin olmaması durumunda

bile, Vygotsky'nin çalışması, oyunun, çocukların

duyguları iletmek ve niyetleri ve fikirleri diğer

çocuklarla paylaşmak için yakın ortamlarında

kaynaklara (gerçek veya hayali) dayalı anlam 

üretmelerine nasıl yardımcı olduğunu anlamada

kritik olmuştur. Örneğin, bir çocuğun ortak dilinde

bir boşluk olduğunda, fiziksel nesnelerin kullanımı

veya hareket bunu telafi edebilir. Bu, yalnızca

anlamın ifade edilmesini sağlamakla kalmaz, aynı

zamanda dilin ortaklaşa yaratılmasını ve iskelesini

de sağlar ( Weininger & Daniel 1992).

Dil becerileri ve stratejileri geliştirmek için çocuklar,

sorunları çözmek, keşfetmek ve mevcut süreçleri

analiz etmek , beceri ve bilgileri iletmek için oyun

etkinliklerini kullanabilirler. Çocuklar ayrıca

oyunlarından bahsederken üst dil becerileri

geliştirirler (Frost, Wortham, Reifel 2001). Oyun, dil

kullanımı ve dil gelişimi, hepsi birbiriyle

bağlantılıdır. Oyun, dil kullanımı ve dil gelişimi,

hepsi; çocukların genel bilişsel ve sosyal

gelişimiyle doğrudan bağlantılıdır. Çünkü dil,

onların duygularını ve deneyimlerini

düzenlemelerine ve anlamalarına, ayrıca duyusal

yeteneklerini tanımlamalarına ve

anlamlandırmalarına yardımcı olur.

Oyunlar ve dil gelişimi için faydaları üzerine yapılan

araştırmalar, oyun temelli öğrenmeye ilişkin değerli

bir bilgi kaynağıdır. Son zamanlarda, ikinci dil

öğrenme alanında açıkça bir çok çalışma

yapılmaya başlandı. Gee'ye (2007) göre oyun

oynama ve etkileşimli oyunlar, bir dizi öğrenme

kavramını içerir ve özellikle dil gelişimi için önemli

olan çeşitli tasarım yönlerini kapsar. Etkileşimli

oyunlar ve genel olarak özellikle genç yaşlarda

oyun oynamak, örneğin kelime kazanımını

etkileyebilir ve dinleme becerilerinin

geliştirilmesine yardımcı olabilir (Milton, 2012); ve

üniversite öğrencilerinin okuma yeteneklerinin

geliştirilmesine de yardımcı olabilir (Lu 2011). Dil

öğrenenlerin, çok oyunculu çevrimiçi rol yapma

oyunlarının sağladığı sürükleyici (Gee, 2007), dil

açısından zengin ve bilişsel olarak zor ortamlardan

yararlandığı kanıtlanmıştır (Sylvén & Sundqvist,

2012).
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Ancak oyunların ve oyunun faydaları sadece dil

gelişimi ile sınırlı değildir. Ayrıca duyuşsal alanda

önemli bir etkiye sahiptirler. Krashen'in duygusal

filtre hipotezine (1981) göre, öğrenciler yüksek

motivasyona, olumlu tutumlara, yüksek özgüvene

ve düşük kaygıya sahip olduklarında bir dili daha

iyi edinirler.Öğrencilerin duyuşsal süzgecini azaltan

ortamların,öğrencilerin ikinci dili kullanmalarına,

anlaşılır girdiler almalarına ve ikinci dilde etkileşime

girmelerine yardımcı olur.Oyunların ve oyunun bu

tür bir bağlam sağlayabileceği gösterilmiştir (Gee,

2007).

 

Bu nedenle, oyun araştırmasının cevaplanması

gereken bir takım problemler yarattığını belirtmekte

fayda var.  

Rol yapma üzerine çok sayıda araştırma

olmasına rağmen, hiçbiri rol oynamanın

İngilizce dilinin diğer bileşenlerini nasıl

desteklediğini açıklamaz veya

detaylandırmaz. 

Örneğin, rol oynamanın gençlerin okuryazarlık

becerileri kazanmalarına nasıl yardımcı olabileceği

konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Daha

büyük ölçekte, rol yapma stratejisinin İngilizce

öğrenimindeki potansiyel önemini optimize etmek

için en iyi uygulamalar ve taktikler incelenmelidir.
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OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN UNSURLARI

Vogel'e göre (Vogel, 2022), oyun temelli öğrenme
aşağıdaki unsurları içermelidir:

Kendi Seçimi:

Bir çocuk gönüllü olarak oynamayı, nasıl

oynayacağını ve ne kadar süreyle oynayacağını

seçer. Bir yetişkin, oyuna davet ettiği veya önerdiği

sürece oyunu başlatabilir.

Eğlenceli: 

Bu duygusal boyut önemlidir. Oyun sırasında bazı

hayal kırıklıkları veya anlaşmazlıklar olabilir, ancak

genel olarak oyun oynamak zevklidir.

Yapılandırılmamış: 

Bir çocuğun oyun sırasında incelemek ve

keşfetmek için bolca zamanı vardır. Öngörülen

kurallar veya planlar tarafından değil, kendi

çıkarları tarafından yönlendirilirler.

Süreç odaklı: 

Sonu veya öğrenme hedefi yoktur. Bunun yerine,

önemli olan oyun sürecidir.

Hayal Ürünü: 

Oyun genellikle “hayal gücü” "hayal ürünü" veya

"taklit yapma" unsurlarını içerir.
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OKUL ÖNCESİ ORTAMLARIN KALİTESİNİN

KİLİT BİR BİLEŞENİ OLARAK PERSONELİN

PROFESYONELLEŞMESİ

2.Öğretmenler için avantajlar

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımında (EÇEB)

kalite, son yıllarda Avrupa Birliği'nde ve ötesinde

politika gündeminde yerini almıştır.2019'da

başlatılan Avrupa Komisyonu'nun Erken Çocukluk

Eğitimi ve Bakımı için Kalite Çerçevesi, AB Üye

Devletlerindeki iyi uygulamalara ve son teknoloji

araştırmalara dayanan yüksek kaliteli erken

çocukluk eğitimi ve bakım sistemlerine yönelik

temel ilkeler ve bir Avrupa yaklaşımı sağlar.

Açıklamaları, uygulamada tanımlanan yüksek

kaliteli hizmetlerin temel özelliklerini tanımlar ve

erken çocukluk ve eğitim bakım sistemlerinin

geliştirilmesi ve desteklenmesi için yönlendirme

sağlamayı amaçlamaktadırlar.

Aslında, yukarıda bahsedilen Çerçeve, Personeli

temel taşlarından biri olarak tanımlamaktadır: EÇEB

personelinin profesyonelleşmesi, daha iyi hizmet

kalitesi ve çocuklar için daha iyi gelişim sonuçları

ile ve ayrıca genel refahları, kimlik gelişimi ve

özgüvenleriyle doğrudan bağlantılı olarak

amaçlanmaktadır. 

Personel çalışma koşulları ve mesleki gelişim bu

nedenle EÇEB kalitesinin temel bileşenleri olarak

görülür ve mesleki, lisans veya yüksek lisans

düzeyinde hizmet öncesi eğitimden veya yaşam

boyu devam eden EÇEB ile ilgili öğrenme

girişimleri ve hizmet içi eğitimler gibi

profesyonelleşme süreçlerinden oluşur.

Personel alanına atıfta bulunulan ana kalite

zorlukları, temel olarak, iyi kalifiye personel

sağlayan ilk (hizmet öncesi) ve devam eden

(hizmet içi) eğitimle ilgilidir: Profesyonel rollerini

yerine getirmek için, personel ;azınlık, göçmen ve

düşük gelirli ailelerden, kariyerin çekiciliğini artıran

destekleyici çalışma koşullarının

konuşlandırılmasına kadar dilsel ve kültürel olarak

farklı gruplara fayda sağlamak, EÇEB personeli ve

ebeveynler arasında gözlem, yansıtma, planlama,

ekip çalışması ve işbirliği için fırsatlar yaratmak.
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OKUL ÖNCESİ PERSONELİN

PROFESYONELLEŞMESİNE ATIFTA

BULUNURKEN HEDEFLENEN ANA ALAN

OLARAK ÇOK DİLLİLİK

Erken çocukluk eğitimi ve bakım ortamlarında

personelin profesyonelleşmesine atıfta

bulunulurken hedeflenen ana temalar ve alanlar

arasında çok dillilik merkezi bir rol

oynamaktadır.Çoğu ortamda bu alan, personelin

kendi dil yeterliliklerini ve/veya dil becerilerini

öğretme becerilerini geliştirmelerini destekleyen

projeleri içerir. Örneğin, EÇEB işgücünün

çocukların dil öğrenimini ve diğer kültürlere olan

ilgisini teşvik edebilmesi için CLIL yaklaşımı

aracılığıyla dil öğrenimini ve kültürlerarası

farkındalığı teşvik eden 'CLIL, Çevremdeki

Dünyaya Açık Pencerem!' girişimini içeren bu

yeterliliğe odaklanan bir proje var.

Bazı ülkelerin, ilk yabancı dilin zorunlu öğrenimi

için başlangıç yaşını düşürmek amacıyla, bugüne

kadar esas olarak ilkokul dönemine atıfta

bulunulan reformları uygulamaya koyduğunu

belirtmek önemlidir. Bu; çocuklar arasında çok

dilliliği teşvik edebilmek, hatta oyun tabanlı

yöntemler gibi özel yöntemler de uygulayabilmek

için her zaman ideal bilgiye sahip olmayan okul

öncesi ortamlara kayıtlı personelin bilgi, beceri ve

tutumları açısından gereksinimleri üzerinde elbette

bir etkiye sahiptir.
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İKİNCİ DİL DERSLERİNDE

ÖĞRETMENLERİN OYUN TEMELLİ

ÖĞRENMEYE BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN

FAKTÖRLER

İkinci dil sınıflarında oyun temelli öğrenmeye özel

olarak bakıldığında, öğretmenlerin mesleki

gelişiminin etkisine odaklanan ana araştırma

konusu personel bakış açısı olan çok fazla literatür

yoktur - genel olarak veya belirli temalara atıfta

bulunarak, örneğin, çeşitliliğin dahil edilmesi vb. -

öğrenci çıktıları açısından. Ancak, ikinci dil

sınıflarında oyun temelli öğrenme ve ilgili

yaklaşımlar açısından eğitimcileri etkileyen

faktörleri göz önünde bulundurmak mümkündür,

örneğin:

Sosyal fırsatlar:

Bu boyutla ilgili sorunlar, örneğin kız öğrencilerin

(doğrudan veya aileleri aracılığıyla) erkek

öğretmenlerin veya erkek öğrencilerin önünde

fiziksel aktivitelere katılmayı reddedebilecekleri

çok çeşitli okul öncesi ortamlarını içerebilir.

Fiziksel fırsatlar:

Bu boyuta atıfta bulunan faktörler, örneğin

materyaller, araçlar ve bütçeleme gibi

öğretmenlerin lojistik ihtiyaçlarına ilişkin EÇEB

idaresindeki bürokratik prosedürleri içerebilir.

Ayrıca, zaman yatırımı bu düşüncelerle örtüşmekte,

yeni yaklaşımların benimsenmesini etkilemektedir.

Motivasyon / yaşam boyu öğrenme:

 

Daha deneyimli öğretmenler, oyun temelli

öğrenmeyi uygulama konusunda genç

meslektaşlarına göre daha az istek gösterebilir.

Aslında ikincisi, yeni eğitim stratejilerini öğrenmek

ve uygulamak için daha hevesli olabilir. Bu,

öğretmenlerin oyun temelli öğrenmeyi ikinci dil

sınıflarına dahil etme isteklerinin oyun temelli

öğrenmede bilgi ve beceri eksikliğinden

etkilenebileceği anlamına gelir.
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Benefits for students

 Oyun, çocuğun yaşamının çok önemli bir

bileşenidir. Araştırmacılar, oyunun çocukların

öğrenme sürecinin bir parçası olması gerekip

gerekmediğini ve eğer öyleyse, çocuklar için

faydalarının ne olduğunu görmeye çalışıyorlar.

Araştırmalara genel bir bakış, oyunun çocuklar için

birincil bir gerçeklik olduğu ve hayatlarının birçok

yönünü etkilediği için oyunun erken yaşlardan

itibaren çocukların öğrenmesinin bir parçası olması

gerektiğini ortaya koymaktadır (Miller ve Almon,

2009).

Çocukların beyninin oyun yoluyla geliştiği

bilimsel olarak kanıtlanmıştır çünkü

keşfetme, problem çözme ve kendilerini

doğal olarak ifade etmelerine olanak tanır

(Pang ve Simncelli-Bulak, 2017).

Oyun yoluyla öğrenmenin bir başka önemli yararı

da, öğrenme konusu ne olursa olsun, eğer aynı

zamanda eğleniyorlarsa çocukların öğrenme

konusunda daha yüksek düzeyde motivasyona ve

katılıma sahip olma olasılıklarının daha fazla

olmasıdır. Örneğin, çocukların farklı senaryoları

canlandırdığı taklit oyunları, iletişim ve dil

becerilerini geliştirmek için de kullanılabilir

(Kjoberg, 2020).

Bu noktada, çocukların öğrenmesi üzerinde en

fazla etkiye sahip olanın çocuk tarafından

başlatılan ve çocuk liderliğindeki oyunların

olduğunu ve bunun anaokulu seviyesinde

başlaması gerektiğini netleştirmek önemlidir.

Çocuklara kendi oyunlarını oynamaları için alan

verildiğinde, özgüvenleri artar ve hayal güçlerini

daha karmaşık şekillerde odaklayabilirler.(Miller ve

Almon, 2009). Dil gelişimi söz konusu olduğunda,

araştırmalar çocukların iletişim kurmak için doğal

bir eğilimle doğduklarını ve bu eğilimin dil

topluluklarında kullanılan dillerin biçimini aldığını

göstermektedir (Mhathuna, 2012). Ayrıca dil

gelişiminin, çocukları hem diğer çocuklarla hem de

yetişkinlerle güvenli, sıcak ve duyarlı ilişkiler

kurmaya teşvik etmesi gereken ortamdan

etkilendiği vurgulanmaktadır. Bu tür ilişkiler,

çocukların akranlarıyla nasıl geçineceklerini

öğrenmelerine ve empati geliştirmelerine olanak

tanıyan oyun etkinlikleri yoluyla anaokulu

bağlamında kurulabilir ( Kjoberg, 2020).

PROS OF PLAY FOR CHILDREN’S

DEVELOPMENT

3.Öğrenciler için avantajlar

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN OYUNUN

ARTILARI
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İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE OYUN TABANLI ETKİNLİKLER

Oyun temelli öğrenmenin ikinci dil öğrenimine

göre daha fazla faydası vardır. Araştırmalar,

çocuklar oyun oynarken ikinci bir dil

öğrenmelerinin daha kolay olduğunu gösteriyor

çünkü oyunlar onların kelime dağarcığını doğal

olarak genişletmelerine izin veriyor ve dinleme ve

konuşma becerilerini geliştiriyorlar (Hewes,

2022).Oyun oynamak rahat bir ortam yaratır ve

çocuklar hata yapmanın kabul edilebilir olduğunu

bildikleri için kendilerini özgürce ifade edebilirler

çünkü ciddi sonuçlar olmayacaktır. Böyle bir oyuna

örnek, rol yapma veya “taklit oyunu”dur; özellikle

İngilizce öğrenen çocuklar için, çocukların

katılmaya ve aktif öğreniciler olmaya ilgi duymasını

sağlar (Dorathy ve Mahalakshmi, 2011). Rol

oynama yoluyla dil edinimi, çocukların farklı sosyal

bağlamlarda iletişim kurmalarına ve farklı roller

edinmelerine olanak tanır.

Tayland'da bir okulda yapılan bir araştırmaya göre,

İngilizce'yi ikinci dil olarak öğrenmeyi kolaylaştıran

şey, sınıf içinde oyunları kullanmaktı. Bu çalışmanın

sonucu, ikinci bir dil öğrenmede oyunun

kullanılmasının olumlu bir etkisi olmuştur ve

öğrenmeyi çocuklar için daha keyifli ve anlamlı

hale getirmiştir (Hewes, 2022).

Sonuç olarak, okulda oyun ve öğrenme ile

ilgili araştırmalar, eğer doğru zaman ve

mekanda verilirse oyunun hem eğlenceli

hem de eğitici olabileceğini göstermektedir.

Özellikle anaokulunda, çocukların gelecekteki

akademik öğrenmeleri için gerekli olduğu için

oyunun çocukların günlük programında yer alması

büyük önem taşımaktadır (Kjoberg, 2020).

Öğrenme sürecinin kendisi doğal ve zahmetsizce

gerçekleşirken oyun söz konusu olduğunda

çocukların öğrenmeye daha fazla katılmaları daha

olasıdır. Çocukların içinde bulunduğu ortamın

oyunun eğitimdeki önemi konusunda (ebeveynler

ve eğitimciler) etkin bir şekilde bilgilendirilmesi de

çocukları doğru bir şekilde yönlendirmek için

önemlidir.
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4.Oyun tabanlı yöntem 
ne değildir

Oyun 'iş' değildir. Oyun bir yetişkin

tarafından yönlendirilemez veya kurallarla

belirlenemez ve daha "iş odaklı"

faaliyetlerde olduğu gibi oyunda istenen bir

sonuç yoktur. Son zamanlarda, aslında

oyunlaştırılmış işler olmalarına rağmen bazı

etkinlikler “oyun temelli öğrenme” olarak

etiketlendi. Örneğin, çocukların "büyük A"

'yı “küçük a” dan ayırt etmelerini sağlamak

için bir şarkı veya oyun kullanmak oyun

temelli öğrenme değildir – oyun görünümlü

bir iştir. Bu teori "Serbest Oyun" olarak

adlandırılan oyunu temsil eder.

"Serbest oyun" metodoloji uzmanları, etkinlik için bir

gündem varsa, bunun gerçek oyun tabanlı öğrenme

olmadığını söylüyor. Oyun tabanlı yöntem, küçük

çocuklara bilişsel beceri ve bilgileri yapı ve rutin

yoluyla öğretmeye odaklanmaz. Oyun tabanlı

yöntem, çocuğun sosyal-duygusal öğrenme, güven

ve motivasyon geliştirme ve bilişsel becerileri

uygulama yoluyla bütünsel olarak gelişmesine

yardımcı olur. Oyun tabanlı öğrenmede, çocuklar gün

için kendi etkinliklerini seçerler.

BU ETKİNLİK OYUN MU?

Oyun tabanlı teorinin böyle bir tanımı, dil

derslerinde yeni bir yöntem olan oyun tabanlı

teoriyi uygulamayı planlayan bir uzmanın dikkatini

dağıtabilir. Böyle bir durumdan kaçınmak için,

rehberli oyun ve öğretmenin yapılandırdığı oyun

yoluyla öğrenme ile ilgili konuları da vurgulamak

istiyoruz. Bu iki oyun tabanlı yöntem arasındaki

fark, öğretmenin yapılandırdığı öğrenmede

öğretmenin başrolü alması, talimat vermesi ve

beklentileri belirlemesidir. Oysa rehberli oyunda bir

çocuk başrolü üstlenir ve önceden hazırlanmış

alan ve malzemelerin nasıl kullanılacağını seçer. Bu

durumda öğretmen, oyunu kasıtlı olarak

planlayarak ve yürüterek çocukları yönlendirir ve

destekler.

Oyun, akademik öğrenmenin önünde bir engel

olmadığı gibi, tembel bir öğretim de değildir. Bir

çocuğun hatırlayacağı ve içselleştireceği daha

derin öğrenme deneyimleri yaratmak için amaçlı

oyun deneyimleri oluşturulabilir.Gabel'e göre, oyun

tabanlı, uygulamalı öğrenme etkinliklerini kullanan

yüksek kaliteli sınıflar iyi düşünülmüş, amaçlı

alanlardır. Olağanüstü bir oyun tabanlı atmosferde,

anlayışı ve öğrenmeyi sergileyecek çalışma

sayfaları yoktur; bunun yerine resmi belgeler

öğrenme hikayeleri, anekdot notları ve fotoğraf

değerlendirmeleri yoluyla toplanır (Resilient

Educator, 2022).
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çocuklar harfleri, sayıları veya bilimsel kavramları öğrenmeye doğrudan maruz bırakılamazlar

standartlaştırılmış sınavlarda o kadar yüksek puan alamayabilirler (birinci sınıf bitene kadar)

Kendilerini tehlikeli durumlarda bulabilirler

kaynaklar ve oyun kuralları üzerine çatışmalar ve tartışmalar sıklıkla ortaya çıkar

özellikle daha büyük çocuklar için ebeveynlerden ve diğer eğitimcilerden direnç oluşabilir 

standartlaştırılmış testler, doğrudan talimat ve ezberlemeye ayrıcalık tanıyan 'test için öğretmeyi'
teşvik eder 

bazı çocuklar oyun yoluyla öğrenmeyi tercih etmezler veya bazı oyun türlerinden
hoşlanmayabilirler 

okul öncesi ve okul pedagojileri arasında süreklilik eksikliği ve okulda oyun yoluyla öğrenmenin
rolü konusunda netlik olmaması

eğitimin amaçlanan sonuçları hakkında fikir birliği eksikliği

OYUN TABANLI ÖĞRENME

PROGRAMLARI:EKSİLERİ

 Gerçekten de, yaygın olarak kabul edilen

avantajların yanı sıra, oyun temelli öğrenmeyi

uygularken göz önünde bulundurulması gereken

bazı eksiler de vardır. Parker, Thomsen ve Berry

(2022) çalışmasında, bu tür eksilere dikkat

çekmektedir:
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OYUNUN OKUL ÖNCESİ SİSTEMLERE

ENTEGRASYONUNUN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Neden oyun yoluyla öğrenme pek çok ülkenin

okul öncesi programlarına derinlemesine

entegre edilmemiştir? Buna çeşitli faktörler

katkıda bulunur (Oyun Yoluyla Öğrenme, 2022):

Akademik  kavramların  temeli olarak oyunun

değerinin anlaşılmaması -ezberleme ve

bilgilerin hatırlanması birçok ortamda norm

olarak kalır. Eğitim yetkilileri ve personeli,

çocukların matematiksel, bilimsel ve

okuryazarlık kavramlarını anlamalarında

oyunun kritik rolünü fark etmeyebilir.

Ebeveynlerin veya bakıcıların  oyunla ilgili

kavram yanılgıları - birçok insan oyunun

anlamsız olduğuna ve oyun fırsatlarının

"gerçek öğrenme"den zaman çaldığına

inanıyor. Bu, çocukların eğitiminde oyunun

yararlarının anlaşılmamasından

kaynaklanmaktadır.

Oyuna değinmeyen müfredat ve erken

öğrenme standartları  - birçok ülkenin

müfredat standartları vardır, ancak bunlar

nadiren şunları içerir: oyun temelli öğrenme

etkinlikleri. Örneğin, 37 ülkenin Erken

Öğrenme ve Gelişim Standartlarının gözden

geçirilmesi, standartların yalnızca üçte

birinde oyun yoluyla öğrenme kavramının iyi

bir şekilde entegre edildiğini ortaya

çıkarmıştır.

Oyun yoluyla öğrenmeye odaklanan

öğretmen mesleki gelişim eksikliği  birçok

öğretmen, oyun temelli öğrenmeyi uygular.

“Öğrenme materyallerini”, çocukların keşfedip

öğrenmelerinde kullanabilecekleri

nesnelerden ziyade, yalnızca çalışma kitapları

veya duvardaki çizelgeler olarak

düşünebilirler. Öğretmenler bu tür uygulamalı

materyallere ihtiyaç olduğunu görse bile,

genellikle yetersiz kaynaklar vardır ve

öğretmenlerin yerel olarak düşük maliyetli

materyallerle oyun materyalleri bulmasına

veya oluşturmasına yardımcı olacak eğitim

yoktur.

Çocukların oyun özgürlüğünü sınırlayan

büyük sınıflar  nispeten küçük bir alanda

30'dan fazla çocuk olduğunda, çocuklara

materyallerle aktif deneyimler vermek ve hatta

tüm çocuklar için yeterli materyale sahip

olmak zordur. Kalabalık sınıflar ayrıca

öğretmenlerin çocukların oyunlarını kişisel

konuşmalar ve düşündürücü sorular

aracılığıyla desteklemesini zorlaştırır.

.
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Çocukların gelişimi ve öğrenimi için oyunun
değerinin geniş çapta anlaşılmasını ve okul
öncesi alt sektör planlarında ve politikalarında
yürürlüğe konulmasını ve kaynak tahsislerine
yansıtılmasını sağlayın.

4.4.ANAHTAR ÖNERİLER

Politikalar, okul öncesi uygulama planları,
öğretmen eğitim planları, kaynak tahsisleri ve kalite
güvence stratejileri, oyun temelli erken öğrenme
ortamlarının okulda ve ötesinde başarı için
gelişimsel olarak en uygun kritik temeli sağladığına
dair artan kanıtları yansıtmalıdır. 

Ayrıca, ailelerin rolü sistem tarafından tanınmalı ve

çocukların oyun yoluyla öğrenmelerini

şekillendirmeye aktif olarak katılmaları için

desteklenmeli ve güçlendirilmelidir. Bu nedenle

oyun temelli öğrenmenin uygulanmasını sağlamak

için gerekli bazı önerilere yer verilebilir (Oyun

Yoluyla Öğrenme, 2022)

Eğitim Bakanlıkları, kaliteli hizmetler için gerekli
olan benzersiz oyun odaklı, gelişimsel olarak
uygun yaklaşımı koruyan açık standartlara ve
beyanlara sahip olmalıdır.

Okul öncesi müfredatın gelişimsel olarak uygun
olduğundan ve çocuk merkezli öğrenme ve
deneyimlere bağlı olduğundan emin olun.

Çocukların okul öncesi ve evdeki deneyimlerinde
süreklilik yaratmak için aileler ve topluluklarla
ortaklıklar kurun ve yerel olarak mevcut
malzemeler ve bakıcıların zamanları da dahil
olmak üzere aile ve topluluk kaynaklarından
yararlanın.

Yöneticiler ve müdürler de dahil olmak üzere
öğretmenlere ve diğer personele ortamlar
arasında ve tüm çocuklar için oyun yoluyla
öğrenme uygulama kapasitesini geliştiren bilgi ve
beceriler sağlamak için kaliteli mesleki gelişim
girişimlerini kullanın.

Oyun temelli öğrenmeyi erken ilköğretim
sınıflarına ve ötesine genişletmek, katılımı teşvik
etmek ve akademik yeterlilik oluşturmak için
işbirlikçi mesleki gelişim de dahil olmak üzere
işbirlikçi yaklaşımları kullanın.

Oyun yoluyla öğrenmeye odaklanan ve onu
yakalayan kalite standartları etrafında ortak bir
vizyon oluşturun.

Oyun yoluyla öğrenme ile geliştirilenleri takip
edebilmek için değerlendirilen yetkinliklerin ve
becerilerin kapsamını genişletin.

19



İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ ÜZERİNE FARKLI

TEORİLER VE YÖNTEMLER-TARİHSEL BİR

YAKLAŞIM

5.Yöntemlerin karşılaştırılması

Yabancı dil öğretimi için formüle edilen

teorilerin her biri dilin farklı yönlerini

vurgulamıştır.

Başlangıçta, dilbilgisi ve sözdizimine odaklanan ve

ezberlemeye vurgu yapan dilbilgisel çeviri yöntemi

vardı (Porcelli, 1994).Daha sonra görsel ve işitsel

uyaranları da içeren işitsel dil yöntemine geçilmiştir

(Pichiassi,1999). Doğal olarak yukarıda bahsedilen

geleneksel yaklaşımlar içerisinde dört makro

becerinin dengeli gelişimi sağlanamamıştır. Bunu

takip eden öğrenme teorileri, yukarıdaki

yaklaşımların başarısızlığını kanıtlamaya çalıştı ve

dilbilgisi öğretimini tamamen marjinalleştirerek

başka bir uç noktaya taşıdı (Richards & Rodgers,

1986). 

70'lerden sonraki iletişimsel yaklaşım bir adım daha

ileri giderek gerçek iletişim koşullarını andıran

etkinlikleri de ekler. Bu yaklaşım, Hymes (1972) ve

Halliday (1978) 'inkiler gibi dilin sosyal yaşamla

bağlantısını gösteren çalışmalar tarafından

yönlendirilmiştir. Bu nedenle iletişim ortamlarına

entegre olan iletişim becerilerini geliştirmek

gereklidir (Passalis & apachristou 2001).

Elbette, iletişimsel yaklaşım bilişsel öğrenme

teorileri tarafından eleştirildi, çünkü ilki öğrenme

sürecinin nasıl gerçekleştiği ve kademeli olarak

nasıl yapılandırıldığı ile ilgili konularla ilgilenmedi

(Zagka, 2007). Yabancı dil öğretmenleri

öğretimlerinde çeşitli bilişsel konulardan metinler

kullandılar, ancak her zaman içeriğin değil, yabancı

dilin öğretimine öncelik verildi.Bununla birlikte,

yukarıdaki yaklaşım ikinci bir dilin öğretimine

uygulanmaya başladığında, o zaman müfredattaki

derslerin içeriğini ihtiyacı ortaya çıktı, yine de vurgu

dilin öğretimi üzerinde kaldı (Zagka 2007a).

 

Sonuç olarak, yeni ihtiyaçlar ve gereksinimler

ortaya çıktıkça, İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme

(CLIL) metodolojisi yavaş yavaş ön plana çıktı.

Hem yabancı dilin hem de müfredat içeriğinin

dengeli öğretimi olan ikili bir amacı vardır ve çeşitli

yaklaşımlar ve avantajları birleştirir.
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İÇERİK VE DİL ENTEGRELİ ÖĞRENME

(CLIL) METODOLOJİSİ

1970'den önce, müfredatta bazı alanlarda yabancı,

yerel veya azınlık dilinde öğretilen yalnızca bir

konu vardı. Görünen o ki, bu alanlar ya iki dilli ya da

sınırlara yakın olduğundan, bu eylem bir dil

öğretmek için yeni bir iyi uygulamadan ziyade acil

bir ihtiyaç olarak sunuldu.1970-1989 yılları

arasında Kanada deneyi ortaya çıktı. Kanada'da

uygulanan eğitim programları yabancı dilde eğitim

programları olarak bilinir.

CLIL kısaltması, Content and Language Integrated

Learning teriminin baş harfleridir. Eurydice

araştırmasının (2006) önerdiği çeviri şudur:

Yabancı bir dil aracılığıyla dil olmayan bir dersin

öğretimi. Kısaca CLIL terimi Avrupa'da 1990'ların

ortalarında ortaya çıktı (Dalton-Puffer, 2007) ve

EUROCLIC23 (Avrupa Yöneticiler, Araştırmacılar ve

Uygulayıcılar Ağı) tarafından kabul edildi (Coyle

2007).

Esasen, bu metodolojik yaklaşım birleştiricidir ve

bir yabancı dil ile bilişsel bir konunun paralel ve

dengeli öğretimiyle ilgilidir.Ders kitapları ve konu

ile ilgili tüm öğretim materyalleri   yabancı dildedir

ve öğrencinin konuyu anlaması, öğrenmesi  ve

aynı zamanda dili çözme, kompozisyon ve

analiz süreci ile dili üretmesi istenir. Dil

öğretimine veya konunun öğretimine ne

ağırlık ne de öncelik verilmediği, ancak her

ikisinin de dengeli olduğu vurgulanmaktadır.

CLIL metodolojisi, aslında iki dersi bir derste

öğretmeyi amaçlar ( Marsh , 2010) , içerik

işlemeye teşvik edicidir ve iki hedefin (dil ve

içerik) öğretiminin herhangi bir aşamasında

bunlardan birini marjinalleştirmeden dilin

yapısını ve çeşitli işlevlerini keşfeder.Aslında

dil kademeli olarak değil işlevsel olarak

yapılandırılır, çünkü içerik öğretilecek dili

belirler (Vorylla, 2012).

Uygulandığı eğitim kademelerine gelince,

bunlar ilköğretim ve ortaöğretimdir. Bununla

birlikte, anaokulundan itibaren CLIL tipi

etkinlikler düzenleyen bazı ülkeler vardır

(Eurydice, 2006), ancak çoğu araştırmacı

tarafından oldukça zor bir yaklaşım olarak

görülmektedir.
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MONTESSORİ METODOLOJİSİ

İtalyan bir tıp doktoru olan Dr. Maria Montessori,

Montessori Eğitim Metodu'nu yarattı. Bir tıp doktoru

olarak odak noktası, akıl hastası gençlerin daha

etkili öğrenmelerine yardımcı olmaktı.

Montessori'nin kafasında her zaman çocukların

kendi kendine öğrettiğine dair basit bir inanç vardı.

Maria, yetişkinlerin çok fazla müdahalesinin

çocukların öğrenmesini ne kadar engellediğini sık

sık vurguluyordu (Montessori, 2007).

Dr. Maria Montessori, her öğrencinin daha önce

keşfedilmemiş yeteneklerle bizi şaşırtma

yeteneğine sahip benzersiz bir birey olduğunu

hissetti. Görünmeyeni gerektiği gibi geliştirmek için

eğitimcilerin öğrencilere çevrelerini keşfetme fırsatı

sunmaları gerektiğine inanıyor. Öğretmenler onlara

duyusal temelli öğretim metodolojisi ile yardımcı

olabilir.

Dr. Montessori, Hindistan'da bugün İngilizce dil

eğitim okulları olarak bilinen "İngiliz orta

okullarının" varlığından tamamen haberdar

olmasına rağmen, çalışmalarında İkinci Dil

Edinimine özel bir strateji tanımlamamıştır (

Rosanova, 1997).

Ayrıca, oyunlar, şarkılar, çizimler veya çizelgeler

içeren doğrudan konuşma yöntemini tercih ederek

küçük çocukların yabancı dil öğrenmesini

desteklediği düşünülüyordu (Stevens, 1913).Aynı

zamanda, Montessori dil uygulamalarının

aktarılabilirliği İkinci Dil Ediniminde açıkça

kullanılmamıştır. İkinci Dil programlarını Montessori

okullarına dahil etme ihtiyacı, kısmen değişen

kültürlerin ve onların taleplerinin bir sonucu olarak

daha sonra geldi.

Montessori sınıflarında kullanılan kaynakların

yalnızca Montessori'nin kendisi tarafından üretilen

kaynaklar olduğunu belirtmek önemlidir.

Montessori dışı öğelerin Montessori sınıflarına

getirilmesi ciddi sorunlar doğurmaktadır (Lillard,

2016).Aynı zamanda, İkinci Dil Edinimi için

Montessori materyallerinin azlığı nedeniyle,

alternatif materyallerin yöntemin bütünlüğünü

bozmadan nasıl kullanılabileceğini araştırmaya

ihtiyaç vardır, bu da çocukların gelişimsel İkinci Dil

Edinimi ihtiyaçlarını destekleyen veya iki dilli olma

sürecinde yardımcı olan Montessori materyallerine

yol açar. Bu nedenle, erken çocukluk eğitiminde

İkinci Dil Edinimi prosedüründe Montessori

uygulamalarını kullanmak için ekstra araştırmaya

ve odaklanmaya ihtiyaç vardır.

ÇOCUK LİDERLİĞİNDE ÖĞRENME

Çocuk liderliğinde öğrenme, çocukların ne okumak

istediklerine karar verdikleri eğitim programlarını

tanımlayan bir terimdir. Diğer durumlarda,

çocuklara belirli bir konuda ne kadar zaman

harcayacakları ve öğrenmek için kullandıkları

teknikler ve kaynaklar konusunda kontrol vermeyi

içerir. Sıklıkla evde eğitim veya özel ders ortamında

gerçekleştirilir.

Bu tür bir ortamda, bir gencin, uygun gördüğü

şekilde bilgi ile meşgul olmasına sık sık tam olarak

izin verilir. Standart soru-cevap çalışma sayfaları

yerine bu, sanat yapmayı, şarkı söylemeyi veya rol

oynamayı içerebilir. İçeriğe bağlı olarak, ebeveynler

ve öğretmenler, dengeyi sağlamak ve çocuğun

gereksinimlerini tamamlayan ve destekleyen

kaynakları sunmak için işbirliği yapar.
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DİL ÖĞRENİMİNDE OYUN TEMELLİ TEORİ

Çocuk liderliğindeki eğitimin çeşitli terminolojileri

ve yorumları, zaman içinde ve bilimsel ve gayri

resmi, uygulayıcı odaklı eğitim söylemi gibi çeşitli

bağlamlarda kullanılmıştır. Holt (1972) öğrenen

odaklı, zorlayıcı olmayan, ilgiden ilham alan

öğrenmeyi savunurken, Mintz (2012) öğrenci

merkezli eğitimi müfredat odaklı olmayan, bir

başkasının sizin ne öğrenmeniz gerektiğine dair bir

fikri olduğu durumdan ziyade daha çok öğrencinin

ilgisine dayalı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır.

Bu nedenle, çocuk liderliğindeki öğrenme,

çocukların kendi kararlarını vermelerini sağlarken

aynı zamanda onları bunu yapmaya teşvik eder.  

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılan

özgüven ve bağımsızlığın da yabancı dil

ediniminde kesinlikle yardımcı olabileceği

kanıtlanmıştır, ancak ne yazık ki dayanabileceğimiz

belirli bir literatür yoktur, ancak oyun yoluyla

öğretim kesinlikle küçük çocukları ikinci dile daha

iyi yönlendirmek için harika bir yaklaşımdır.

Oyun temelli yönteme ayrılan önceki bölümde

analiz ettiğimiz gibi, Piaget'nin fikirleri, Bruner'in

bilişsel teorisi ve Vygotsky'nin sosyal etkileşim

teorisi, oyunla ilgili çoğu araştırmada

kullanılmaktadır. Oyun, her yaştan insanda

görülebilen bir dizi eylemi tanımlayan geniş bir

kelimedir. Piaget'e göre oyun, çocukların çevreleri

ve çevrelerindeki dünya ile etkileşimler ve

deneyimler yoluyla aşamalar halinde öğrendikleri

deneyleri ve testleri içeren spontane bir aktivitedir.

Çocuklar oyun oynarken planlarına yeni bilgiler

ekler ve ön bilgilerini değiştirir. Çocuklar, bilişsel

yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan çeşitli

şeyleri keşfeder ve öğrenir. (Piaget, 1962).

Bruner (1983), bilginin hafızalarında nasıl

saklandığı ve kodlandığı açısından çocukların

bilişsel gelişimini tasvir etmek için üç yöntem

sunmuştur. Eylem temelli, ikonik (görüntü temelli)

ve sembolik (dil temelli) temsiller üç modalitedir ve

bu fikir dil öğretimi ve öğrenimi üzerinde önemli bir

etkiye sahiptir.

Bruner'in yaklaşımı, gençlere zevkli bir birinci

veya ikinci dil öğretmek için kullanılabilir.

Örneğin eğitimci, çocuklara oyun süresi

boyunca (örneğin bir oyun alanında)

oynayabilecekleri araçlar veya kaynaklar

sunabilir. Çocuklar oynarken, eğitmen onları

destekleyebilir ve onlarla hedef dilde

konuşabilir. Sonuç olarak, öğretmenler

öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırmalı ve

serbest oyun sırasında konuşulan dillerini

geliştirmelerine yardımcı olmak için destek

sağlamalıdır.

Bazı araştırmalar SLA'da rol oynamanın

etkisini araştırdı. Norveç'te yaşayan Türk

çocukların İkinci Dil Edinimi (Norveç dili).

2004 yılında Aukrust tarafından araştırılmıştır.

Araştırmaya devlet ilköğretim ve okul öncesi

eğitim kurumlarında (5-12 yaş) 27 çocuk

katılmıştır. Aukrust, oyun gruplarına katılan ve

ziyaret eden çocukların dil becerilerini,

özellikle konuşulan iletişim dilini önemli

ölçüde geliştirdiğini gözlemlemiş ve

keşfetmiştir.
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Ayrıca, Snow ve Blum-Kulka (2004) anaokullarında

dil gelişimi ve sosyal beceriler için akran

tartışmasının değeri hakkında bir literatür taraması

yapmıştır. Araştırmalar üç kategoriye ayrıldı:

çocukların yaşıtlarıyla sohbetleri, dil sosyalleşmesi

ve ikinci dil edinimi. Yazarlar, akran oyunu sırasında

birden çok kez gerçekleşen akran sohbetinin ana

dil ve ikinci dil girdisi ve gelişimi için çok önemli

olduğunu keşfetti. Ayrıca akran tartışması,

çocukların sosyal becerilerinin ve kültürünün

gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Pomerantz ve Bell (2007) de dil gelişiminde dil

oyununun önemine odaklanmışlardır. Oyunun,

gerçek yaşam durumlarına benzer durumlarda bir

dil öğretmek için yaratıcı bir yöntem olduğunu

gösterdiler. Cook (2012) ikinci bir dilin oluşumunda

dil oyununu araştırdı ve Pomerantz ve Bell'in

çalışması Cook'un (2012) hipoteziyle önemli

ölçüde bağlantılıydı. Gençlerin şarkıları

kavramasalar da eğlenceli dili sevdiklerini iddia

ediyor. Ne hakkında olduğunu anlayamadan bir

şarkıyı beğenmek gibi. Çocuklar sonunda dilin

anlamını ve uygulamasını kavrayabileceklerdi.

Sonuç olarak, oyunu bir dil öğrenmek için bir

yaklaşım olarak kullanmak çok önemlidir. Son

olarak Cook, oyunun dil müfredatına entegre

edilmesini tavsiye etti ve

Tomlinson - Masuhara (2009) İkinci Dil (çoğu

durumda İngilizce) edinilmesinde fiziksel oyunların

rolüne dikkat çekti.

Piker (2013) ayrıca erken çocukluk gelişiminin iki

dilli öğrencilerin dil gelişimi üzerindeki etkisinden

de endişe duymuştur. Araştırılması gereken önemli

bir konu, okul öncesi ortamın bir çocuğun dilini

nasıl etkilediği ve güçlendirdiği ile eğitim sonuçları

ve başarısı üzerindeki etkileridir. Sonuç olarak,

Piker Serbest oyunun çift dil öğrenenlerin İngilizce

öğrenimi üzerindeki etkisi üzerine araştırmayı

hayata geçirdi.Serbest oyun “seansları” sırasında

araştırmacı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okul

öncesi sınıfında 17 çocuğu gözlemledi.(Ana Dil

İspanyolca) .Değişken düzeyde bilgi ve deneyime

sahip İspanyolca konuşan gençlerin ikinci dillerini

(İngilizce) nasıl geliştirdiklerini anlamak için

çocukların etkileşimi araştırıldı. Bu nedenle çalışma,

programda oyun yöntemlerinin kullanılması

gerektiğini göstermiştir.
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SONUÇ

İkinci Dil Edinimi alanlarında, en iyi kazanım

metodolojisi üzerine geniş bir çalışma grubu vardır.

Çocuklar, kendileri için önemli olan durumlara

daldıklarında en iyi şekilde öğrenirler. Şaşırtıcı ya

da değil, oyun oynamak mükemmel öğrenme

fırsatları sunar ve önceki analizlerden de

kanıtlandığı gibi, çocuklar oyun oynamayı kendileri

için gerçekten önemli bulurlar. İkinci veya yabancı

bir dilin geliştirilmesi ve öğrenilmesinde inanılmaz

derecede faydalı olduğu kanıtlanan çeşitli beyin

bölgelerini harekete geçirir.

Bu bölüm, anaokulu çağındaki çocuklara ikinci dil

olarak İngilizce öğretiminde oyunun değerini

kanıtlayan farklı çalışmaları incelemiştir. Ayrıca

İkinci Dil Edinimi için farklı yaşlarda kullanılabilecek

farklı yöntemleri de araştırdık. Sonuç olarak, İkinci

Dil Edinimi için oyun temelli öğrenmenin erken

çocukluk müfredatına dahil edilmesi

önerilmektedir.
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BÖLÜM II
İyi uygulamalar
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6.Anket sonuçları

Proje ortakları, öğretim deneyimi ve günlük

olayların analizinin eğitimde oldukça önemli bir rol

oynadığını söylüyor. Bu, hala görev başında olan

eğitmenlerden gerçekten değerli bilgiler

edinmenin bir yoludur. İşte bu nedenle, bir dizi İyi

uygulama örneği ve okul öncesi çağındaki

çocuklara yabancı dil öğretme sürecine ilişkin daha

geniş bir kavrayış elde etmek için çevrimiçi anket

proje ortaklarının ülkelerinde uygulanmıştır.

Toplamda, 144 eğitimcinin görüşleri, sonuçları ve

iyi uygulamaların paylaşılmasını içeren

geribildirimler alındı. Asıl amaç ikinci dil

öğretmenleri olarak İngilizce öğretmenleri ile anket

yapmak olsa da, ortaklık ülkelerinde bu

öğretmenlerin sayısının nispeten az olduğu ve

onlarla iletişim kurmanın zor olduğu gerçeğiyle

karşılaştık.

Araştırmanın başında çok sayıda İngilizce

öğretmenine anketi doldurmaları için başvuruldu

ancak katılım son derece düşüktü. Bu, yalnızca

yanıt verenlerin "vazgeçmesine" veya görüşlerini

bildirmek isteyen yanıtlayıcıların küçük bir

yüzdesine değil, aynı zamanda her ülkedeki özel

duruma da bağlanabilir. Letonya'da okul öncesi

eğitimde İngilizce, müfredat dışı bir sınıftır - zorunlu

olmayan bir sınıftır ve ebeveynlerin çocukları için

İngilizce sınıflarını seçip seçmeme özgür seçimidir.

Bu nedenle, özellikle Letonya'daki okullarda

(eğitimin herhangi bir aşamasındaki öğrenciler

için) önemli bir dil öğretmeni sıkıntısının olduğu

mevcut koşullarda, okul öncesi dönemde İngilizce

öğreten çok az öğretmen vardır. Letonya'da

İngilizce dili birinci sınıftan itibaren zorunludur (6-7

yaş arası).

Benzer bir durum, ikinci dil öğretiminin ikinci sınıfta

(7 yaş) başladığı ve zorunlu olduğu Türkiye'de de

vardır.İtalya'da, ulusal yasalara göre, zorunlu

İngilizce öğretimi ilkokulun ilk yılından (6 yaşından

itibaren) başlar,Kıbrıs'ta ulusal kanun, ikinci dil

olarak İngilizce'nin birinci sınıftan itibaren (yaklaşık

6 yaşında) zorunlu olmasını şart koşar. İrlanda'da

elbette ana dil İngilizcedir. En fazla yanıt, 2021-

2022 öğretim yılından itibaren İngilizce'nin ülkenin

Anaokullarının zorunlu programı olarak yaratıcı,

deneysel faaliyetler yoluyla sabah sınıflarında

tanıtıldığı Yunanistan'dan aldık. İngilizce'nin

tanıtımı, anaokullarının sabah zorunlu programının

her bölümünde, haftada iki ders saati için bölümün

anaokulu öğretmenleriyle işbirliği içinde

öğretmenlere sunulmaktadır. Anaokulu öğretmeni

bu saatlerde sınıfta kalır ve iki öğretmenin ortak

kararıyla ihtiyaçlara ve etkinliklerin

organizasyonuna dayalı olarak öğrenme sürecinde

aktif rol alır.

Farklı ülkelerden İyi öğretim uygulamaları örnekleri

toplamak için, Fransızca, Rusça, İspanyolca,

Almanca, İrlandaca, işaret dili (sağır çocuklar için)

ilköğretim öğretmenleri ve Ortaklık ülkelerinin

devlet dilleri - İngilizce, İtalyanca, Türkçe, Yunanca,

Letonca (azınlıklar için yabancı dil olarak) -

deneyimlerini paylaşmak için davet edildi. Farklı

kurumları temsil eden öğretmenler, çoğunlukla -

devlet eğitim kurumları (%54), aynı zamanda özel

anaokulları/kreşler, sivil toplum kuruluşları veya

özel hizmet sağlayıcılar (serbest öğretmenler)

olarak çalışırlar.
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Okul öncesi dönem çocuklarına yabancı dil

öğretiminde uygulanan yöntem ve araçlar nelerdir?

Bunların geniş bir yelpazesi vardır, ancak

öğretmenler tarafından en sık belirtilenlere dikkat

çekmek istiyoruz.

.

Ankete katılan eğitimcilerin hiçbirinin,

çalışmalarında kullandıkları diğer yöntemleri

listelerken, Oyun temelli yöntemden bahsetmediği

özellikle belirtilmelidir. Bu nedenle oyun tabanlı

yöntemin kullanımı hakkında ayrı bir cevap istedik

ve şu sonucu aldık:

Ulusal verileri karşılaştırırken Letonya, Kıbrıs ve

Yunanistan'da (sırasıyla 10, 4 ve 42 katılımcı),

CLIL'in en sık uygulanan yöntem olduğunu

görüyoruz.Ancak İrlanda'da bunlar Çocuk

liderliğindeki yaklaşım (14) ve Aistear'dır (13),

Türkiye'de ise çocuk liderliğinde yaklaşım(18)

İtalya'da - Çocuk merkezli metodoloji (13) en sık

kullanılan yöntemlerdir. Sadece iki yöntemden -

CLIL ve Montessori - tüm ortak ülkelerde

seçilmiştir. El Kitabımızda, ikinci sırayı alan Çocuk

liderliğindeki yaklaşımın yanı sıra diğer yöntemler

de daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Tablonun gösterdiği gibi, oyun temelli yöntem, 10

dışında eğitimcilerin çoğu (134) tarafından

bilinmektedir. Oyun tabanlı yöntemi bilen bu

eğitimciler aynı zamanda bu yöntemi de kullanıyor

mu? Ortak ülkelerde eğitimcilerin %75-92'si bunu

kullanıyor.

Peki öğretmenlerin bu yöntemi kullanmasını

engelleyen sebepler neler olabilir? Malzemelerin

bulunabilirliği ve kalitesi bunlardan ikisidir.  Pasta 

Grafiği, öğretmenlerin genel olarak (135)

materyallerin bulunabilirliğine ilişkin

değerlendirmelerini yaptığını göstermektedir ve

bundan şu sonuca varabiliriz - mevcudiyet

değerlendirmesi, mümkün olan en iyi oranlamayı

elde etmek için büyük ölçüde değişir, ancak aynı

zamanda onu yetersiz veya zayıf (% 22) olarak

değerlendirmez.

 

Bu oranların önemli ölçüde artmasını istiyoruz, bu
nedenle bu proje sayesinde değerli kaynaklar
geliştirmeyi planladık. Hem bizler hem de
eğitimciler için önemlidir, çünkü 117 katılımcı ikinci
dilin erken yaşlardan itibaren -okul öncesi
dönemden başlayarak öğretilmesi gerektiğini - ilk
seçenek olarak öğretmenlerin İngilizceyi seçtiğini
belirtmektedir.

Eğitimcilerin okul öncesi çocuklara ikinci dil

öğretirken daha önce kullandıklarını belirtmiş

oldukları fikirleri, yöntemleri ve kaynakları sizinle

paylaşmayı çok isteriz. Kesinlikle, önemsiz olmayan

bir gerçeği belirtmek gerekir - dil sınıflarında

yöntemlerin izole kullanımı pratik olarak

imkansızdır; mümkün olan en iyi sonucu elde

etmek için öğretmenler çeşitli yöntemler, öğretim

teknikleri ve bunların kombinasyonlarını kullanır.

Dolayısıyla, aşağıdaki şekil - kelime bulutu - bir

yöntemlerin karışımını göstermektedir.
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İngilizce derslerinde oyun temelli yöntemi

kullanırken eğitimcilerin bahsettiği faydaları da

vurgulamak istiyoruz. Eğitimciler, sınıfta yöntemi

kullanmanın en iyi geri bildirimini ve kazanımlarını

gören kişilerdir.

Gelişmiş:

takım çalışması/ekip oluşturma, gizli öğrenme ve

somutlaştırma, ince motor beceriler, kelime bilgisi,

el-göz koordinasyonu, motivasyon, okuryazarlık,

özsaygı/özgüven, empati gelişimi, yaşam boyu

öğrenme esnekliği ve yeteneği, deneyimsel dil

ediniminde cesaretlendirme, bilgiyi daha kolay

hafızada tutma yeteneği; kuralların iyileştirilmesi.

Daha iyi:

iletişim becerileri, rekabet becerileri, işbirliği

becerileri, sosyalleşme becerileri, sosyo-duygusal

beceriler, problem çözme,diğer insanları ve

kültürleri anlama, yeni durumlarda eylem,

yaratıcılık, gerçek koşullarda dil kullanımı, ikinci

dilde üretilen konuşma, başarı ve başarısızlığın

yönetimi, eleştirel düşünme, farklı ortamlara uyum

sağlama, akılcı düşünme becerileri, dilin yararlılığını

anlama

Çocuklar oyun ve keşif sırasında öğrenmeye

en açık olanlardır ve genellikle yeni bir şey

öğrenmek ya da bir sorunu çözmek için ısrar

etmeye isteklidirler.

 

Oyun:

çocukların çevrelerini ve çevrelerindeki dünyayı

keşfetmelerine yardımcı olur, öğrenmede önemli

bir role sahiptir ve çocukların kreşin tüm

alanlarında öğrenimini ilerletmek için kullanılır,

fiziksel yeterliliği ve hayal gücünü geliştirir,

bağımsızlığı teşvik eder, engelleyici kontrol, bilişsel

esneklik ve işleyen bellek gibi kritik yürütücü işlev

becerilerini kullanmaya yardımcı olur.

Oyun tabanlı etkinlikler:

okul öncesi çağ kendiliğinden öğrenme yoludur,

öğrenme süreçlerini daha katılımcı ve teşvik edici

hale getirir, pedagojik hedefi güçlendirir, nöronal

esnekliği uyarır, merakı uyarır ve coşku öğrenmeyi

hızlandırır, kaygıyı ve yargısal stresi azaltır,

çocukların daha kolay "açılmasına" yardımcı olur,

çocukların teorik bilgileri uygulamayı ve duyular

yoluyla dünya hakkında bilgi toplamayı

öğrenmelerine yardımcı olur, can sıkıntısını

azaltmaya yardımcı olur, dikkat süresini artırır.

Oyun içine alır. Dahil olmazsanız

öğrenemezsiniz. Oyuna dayalı etkinlikler

dahil olmaya yardımcı olur.

Öğrenme çıktıları uzun süre görünür

durumdadır.

Öğrenciler, daha önce temas kurdukları

nesneleri kullanarak dile daha aşina olurlar.
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7.Oyun tabanlı yöntemle 
ikinci  bir dil nasıl 
öğretilir

Rehberin önceki bölümlerinde belirtildiği gibi ve

birçok çalışmanın ortaya koyduğu gibi, dil oyunu

pedagojisini çocukların ikinci dil sınıflarına entegre

etmenin çok olumlu bir etkisi vardır. Dil oyunu

onlara ikinci dil edinimi için bir temel olarak hizmet

eden eğlenceli ve sosyal öğrenme fırsatları

sunduğundan, çocuklar genellikle oyun yoluyla dil

öğrenme yollarıyla daha yüksek akademik

sonuçlara sahip olur.

Dil oyunu, çocukları kelimeler, deyimler ve

cümleler gibi dil birimlerini zevk için ve özellikle dil

öğrenimi gerekçeleri için değiştirmeye teşvik eden

herhangi bir eğitim süreciyle ilgilidir. (Crystal,

2001). Lantz-Andersson (2018), dil oyununu,

gençlere ikinci bir dilin yapısı ve kullanımını tanıtan

ve onların sosyo-pragmatik becerilerini

geliştirmelerini sağlayan işbirlikçi bir etkinlik olarak

tanımlamaktadır. Sterling ve Loewen'e (2015) göre

dil oyunu, çocukların dil seviyesi veya biçimi ne

olursa olsun mantıksal olarak bir dille oynaması ile

gerçekleşir.

Dolayısıyla, tüm bu çalışmalar genellikle dil

oyununu çeşitli perspektiflerden inceler, ancak

hepsi aynı sonuca varır: dil oyunu, çocuklar bir dili

eğlenceli, pratik ve ilgi çekici bir şekilde öğrenme

ve edinme birincil hedefi olan dil birimleriyle

oynadığında gerçekleşir.

GİRİŞ
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İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE OYUN YAKLAŞIMLARI

Yabancı dil, özellikle edebiyat, oyunun bir dil
öğretme ve öğrenme aracı olarak önemli
faydalarına işaret ettiğinden, oyunun hem dil
öğretme hem de öğrenmede önemli bir eğitim
değeri olduğu yaygın bir inançtır. Daha spesifik
olarak, çocuklar oyun ve eğlence unsurunu içeren
diğer etkinlikler yoluyla dili özümsemek için
inanılmaz bir yeteneğe sahiptir (Scott & Ytreberg).
Ayrıca Toth'a (1995) göre oyun, utangaç
öğrencilere duygu ve düşüncelerini dilleri
aracılığıyla ifade etme fırsatı verir.

Oyunun eğitimsel bir araç olarak değeri, oyunun
öğrenme sürecine eğitime çeşitlilik kattığını ve
öğrencilerin hedef dili kullanma motivasyonunu
artırmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Lewis ve
Bedson (2000) tarafından da belirtilmiştir. Wierus
ve Wierus (1994) ayrıca oyunun rahat bir atmosfer
yaratmaya yardımcı olduğunu ve bunun da
öğrencilerin öğretilen nesneyi daha hızlı ve daha iyi
hatırlamalarına yardımcı olduğunu bildirmektedir.

Bir öğretim aracı olarak oyunun önemi, oyunun

öğrencilerin hata yapmalarına ve deneme yanılma

yoluyla öğrenmelerine izin verirken aynı zamanda

onların sınırlarının farkına varmalarına yardımcı

olması ve potansiyellerini keşfetmesi gerçeğinde

yatmaktadır. (Ludvigsen, Creegan & Mills, 2005).

Newton'a (2005) göre her oyunun farklı unsurlar

içermesi ve farklı becerileri (hafıza, hareket,

gözlem, dinleme, konuşma) çalıştırıyor olması farklı

öğrenme stillerini karşılamak açısından önemli bir

araçtır. Aynı zamanda yazar, oyunun hedef dilde

kelime ve dil yapılarını alıştırmanın yanı sıra telaffuz

alıştırması yapmak için de uygun olduğuna dikkat

çekiyor.

Oyunun öğrenme sürecinin değerlendirilmesine

katkısı da dikkat çekicidir. Özellikle oyunun,

örneğin öğrencilerin bir konuda hedef dilde ek

kelime eğitimine ihtiyacı olup olmadığını

öğretmene gösteren bir geri bildirim aracı

olabileceği iddia edilmektedir. (Newton, 2005).
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OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI

Farklı oyun türlerini tanımak, bir çocuğun genel
gelişiminde oyunun önemini daha iyi anlamaya
yardımcı olabilir. Aynı zamanda Hughes (1996), her
oyun türünün çocuğun gelişiminin bilişsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel-motor olmak üzere farklı bir
yönüne katkıda bulunduğunu savunur.
 
Özellikle, oyun birçok biçim alabilir ve
birçok şekilde kendini gösterebilir.
(Zigler, Singer, Bishop, 2004; Coplan, Rubin, 1998)
Örneğin:

Kurallı oyun - ·çocukların kurallara uyarak birlikte

oynadıkları oyun (örneğin bir masa oyunu veya

top oyunu).

Sembolik oyun - çocukların nesneleri değiştirdiği

ve özellikleri nesnelere atfettiği bir rol yapma

oyunu.

Kaba ve takla oyunu - ·çocuklar eğlenceli bir

kavgaya girdiklerinde, diğer çocukları zorlarken,

ancak saldırgan bir ruh hali içinde değiller

(Gordon, Kollack-Walker, Akil ve Panksepp,

2002).

Yalnız - çocuk yalnız oynadığında.

Paralel - çocuklar yan yana oynarken, ara sıra

birbirlerine bakarlar.

Arkadaş- çocuk diğer çocuklarla ve aynı

oyuncaklarla oynadığında.

İşbirlikçi- ·diğer çocuklarla aynı oyunu

oynarken, ortak bir amaç ve belirli rollere sahip

olduğunda.

Duyusal - motor oyun (6 ay - 2 yıl), çocuklar bir

nesnenin fiziksel özelliklerini keşfettiklerinde.

Keşif - çocuklar nesnelerin biriktirilmesiyle

meşgul olduklarında.

Motor oyunu yada fiziksel aktivite oyunu,

Koşma, tırmanma, tahterevalli ve diğer zorlu

hareketlilik oyunları gibi 

İşlevsel - çocuklar oyuncakların amacını

anladığında ve uygun şekilde kullandığında.

Yapıcı - yapım, bir şey inşa etmek için bazı

malzemeler kullandığında.
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Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi'ne göre

- Aistear: Erken Çocukluk Müfredatı Çerçevesi - İyi

Uygulamalar Rehberi,

oyunun başka bir sınıflandırması da vardır:

Yaratıcı 

oyun

Çocukların bir şeyler yapmak ve duygu ve düşüncelerini paylaşmak için bedenlerini ve

materyallerini keşfetmelerini ve kullanmalarını içerir. Dans ederek, resim yaparak, geri

dönüştürülmüş malzemelerle oynayarak, oyun hamuru ve kil ile çalışarak ve hayal güçlerini

kullanarak yaratıcı olmaktan keyif alırlar.

Kurallı

oyunlar

  

Başlangıçta çocuklar genellikle kendi esnek kurallarına göre oynarlar. Zamanla 'dış' kurallara

sahip daha geleneksel oyunlara da katılırlar. Çocukların kuralları açıkladığı, sorguladığı ve

müzakere ettiği için dil, kuralları olan oyunların önemli bir parçasıdır.

Dil

oyunu

Sesler ve kelimelerle oynanan çocuklar içindir. Provasız ve kendiliğinden, genellikle ritmik ve

tekrarlayan unsurlar kullanmayı içerir. Ayrıca şakaları ve komik hikayeleri severler.

Fiziksel

oyun

Çocukların bedensel hareketlerini ve kontrolünü geliştirmesini, uygulamasını ve iyileştirmesini

içerir. Tüm vücut ve uzuv hareketlerini, koordinasyonu ve dengeyi içerir. Çocuklar, ince motor

becerilerini geliştirmeden önce, kaba motor becerileri üzerinde kontrol sahibi olurlar.

Keşifçi 

oyun

Çocukların fiziksel becerilerini ve duyularını kullanarak nesnelerin nasıl hissettirdiğini ve bunlarla

neler yapılabileceğini keşfetmelerini içerir. Çocuklar kendi bedenlerini keşfederler ve sonra

çevrelerindeki şeyleri keşfederler.

Manipülatif 

oyun

Nesneleri ve materyalleri manipüle etmeyi içerir. Bu oyun türü, fiziksel beceriyi ve el-göz

koordinasyonunu geliştirir.

İnşa 

oyunu

Doğal ve üretilmiş malzemeler kullanarak bir şeyler inşa etmeyi içerir.

Rol yapma

oyunu

Nesneler, eylemler ve durumlarla rol yapmayı içerir. Çocuklar gelişen dillerini somut

düşünmekten soyut düşünmeye geçmek için kullanırlar. Çocuklar gerçek olayları canlandırır ve

ayrıca periler veya süper kahramanlar gibi gerçek olmayan şeyler hakkında kurgu oyunlarına

katılırlar.

Sosyo-

Dramatik

Oyun

Diğer çocuklarla ve/veya yetişkinlerle oynayan çocukları içerir. Çocukların arkadaş edinmeleri,

başkalarıyla pazarlık yapmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlar. Bu oyun,

dilin gelişmesine yardımcı olur.
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Ulusal Müfredat ve Değerlendirme Konseyi,

İngilizce'yi oyun yoluyla ikinci dil olarak öğretmeye

yönelik bir yaklaşım tasarlamıştı - “Erken Çocukluk

Müfredatı Çerçevesi – İyi Uygulama Rehberi”.

Aistear yönergelerinde açıklandığı gibi, her ders üç

hareketten oluşur. Daire zamanı olarak adlandırılan

ilk harekette, çocuklar ve yetişkin oyun arkadaşları

öğretmenle birlikte bir daire içinde otururlar ve Dil

Oyunu ve Fiziksel Oyun ile meşgul olurlar.

Isınma etkinliği olarak çocuklar beyin fırtınası

yapabilir, öğretmenin bir hikaye anlatmasını

dinleyebilir veya dersin temasına göre farklı

görevler yapabilir. Bu tür ısınma etkinliği, Mosley'e

(2005: 45) göre 'tur' olarak bilinen sözlü dil pratiği

için önemli bir hazırlık etkinliğidir. Katılımı teşvik

etmek için, öğrenciler kendi fikirlerine katkıda

bulunmak için kalıplaşmış konuşmayı kullanmaya

davet edilirler (aşağıya bakınız). Bu aşamanın

önemli bir yönü, kazananların kendilerini güvende

hissetmelerini sağlamaktır. Utangaç öğrencilere

kendilerini güvende hissettirecek yumuşak

oyuncaklar sunulabilir, ve kimse bu noktada

konuşmaya zorlanamaz.

Merkezler adı verilen bir sonraki hamlede,

öğrenciler odanın etrafında kurulmuş ve yetişkin

bir oyun arkadaşı tarafından yönetilen üç gruptan

birini seçerler. Merkezler, öğrencilerin Yaratıcı

Oyun, Kurallı Oyunlar ve Rol Yapma Oyunu

deneyimlemeleri için tasarlanmıştır. Buradaki

vurgu, öğrencilerin seçtikleri bir dizi anlamlı oyun

aktivitesinde kullanıldığı şekliyle, daire süresi

boyunca öğrencilerin kullandığı veya duyduğu

hedef dil üzerindedir. Bu hamlede diyaloglar,

yetişkin oyun arkadaşlarının yardımıyla

genişletilebilir ve doğaçlama yapılabilir.

Son hamlede, sohbette, çocuklar daha sonra 

konuşmak, fikir ve duygularını paylaşmak, oyun

nesnelerini veya etkinliklerini diğer çocuklara

göstermek ve ne öğrendiklerini sergilemek için

öğretmenle birlikte otururlar. Buradaki odak,

yansıtmayı teşvik etmek ve öğrencilere başarılarını

paylaşma şansı vermektir.

Aşağıdaki tablo, tümü İngilizce olarak

gerçekleştirilen farklı etkinliklerin bir listesi

aracılığıyla öğretilebilecek temaların bir örneğini

göstermektedir (Aistear: The Early Childhood

Curriculum Framework – Guidelines for Good

Practice, 2009).

Burada, bir haftalık oyun temelli öğretim için bir

zaman çizelgesi örneği sunulmuştur:

Mevcut kılavuzu okuyacak olan eğitimciler ve ebeveynler için

kullanılacak daha fazla örnek burada bulunabilir:

https://ncca.ie/media/4151/aistear_theearlychildhoodcurriculu

mframework.pdf 

İYİ UYGULAMA/YAKLAŞIM

ÖRNEĞİ
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ARAÇLAR VE MATERYALLER

Öğretim etkinliklerine bu tür eğlenceli yaklaşımları

gerçekleştirmek için her ünite konusu öğrenme

materyali ile tasarlanmalıdır ( Tomlinson, 1994). 

Bu nedenle Tomlinson'a göre, bu yaklaşımla

tasarlanan öğrenme materyali şunları yapmalıdır:

1 Çocukların dikkatini çekmek için zengin görsel-işitsel materyal içerir

2 Çocuğun çok duyusal bir bağlamda keşfetmesini sağlar

3 Çekici ve eğlenceli , aynı zamanda kullanımı esnek olur

4 Öğrencilerin kişisel deneyimlerini ve önceden var olan bilgilerini ilişkilendirir

5 Öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için çok kısa olmayan ama çok uzun da olmayan
etkinliklerden oluşur

6 Öğrencilerin çoklu zeka türlerini tatmin eder

7 Mümkün olduğunca doğal bir bağlamda tanıdık ve ilginç konular aracılığıyla hedef dilde
iletişim kurmak için genç öğrencilerin motivasyonlarını harekete geçirir.

Çocukların yaratıcılıklarını hem sözlü hem de hareket yoluyla sözsüz olarak ifade etmelerini
sağlar.

8
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Aşağıdaki pratik bölümde sunulan tematik

birimlerin uygulanması için izlenen süreç, Willis

tarafından 1996 yılında uygulanan yaklaşıma

dayanmaktadır. Ona göre her aktivite üç aşamada

düzenlenir:  görev öncesi aşama, görev döngüsü

ve dil unsurlarına  odaklanma.

Yabancı dil dersi kapsamında bu aşamalarda,

dilbilgisel/sözdizimsel bir olguyu öğrenmenin

ötesinde, öğrencileri dil kullanımına dahil etmek,

bir problem çözmek ve nihayet pratik bir sonuca

ulaşmak için etkinlikler planlanır.

İlk aşama

İlk aşamada amaç, genç öğrencilerin boşlukta

bulacakları uyaranlarla ana dilde önceden var olan

bilgilerini aktive etmeleridir ve ardından öğretmen

onların yeni kelimelerle tanışmalarına ve aynı

zamanda takip edecek faaliyetler için harekete

geçmelerine yardımcı olur. Bu aşamada, tanıdık

görüntüler, kelimenin sesli veya grafik temsiliyle

birlikte sunulur.

Örneğin, bir bilgisayar aracılığıyla, interaktif sunum

programları veya gerçek görüntülerin (flashcards)

kullanımı ile genç öğrenciler için çekici ve

eğlenceli bir şekilde. Hem görüntü hem de ses,

yeni kelime dağarcığının halihazırda var olan

deneyimle bağlantısını kolaylaştıran ve dolayısıyla

yeni kelimelerin daha kolay ezberlenmesi için bir

hafıza stratejisi oluşturan uyaranlardır (Griva ve

Semoglou, 2013).

8.Ders planları

GİRİŞ

Ana Aşama

Bundan sonra, yeni bilgiyi yapılandırma girişiminin

yapıldığı ve tüm faaliyetlerin yeni kelime

dağarcığının kullanımına yönelik olduğu ana

aşama gelir.

. 

Bu aşamadaki faaliyetler çoğunlukla ya çiftler

halinde ya da gruplar halinde ve daha az bireysel

düzeyde gerçekleştirilir. Buradaki temel amaç,

genç öğrencilerin stressiz bir ortamda etkinliklere

aktif katılımıdır.

Son aşamada ise dolaylı olarak öğretilmeye

çalışılan yeni sözcüklerin ya da yeni dil yapılarının

pekiştirilmesine vurgu yapılır. Özellikle buradaki

etkinlikler daha kısa, daha yaratıcı ve zevkli olabilir, 

Son Aşama

bu da genç öğrencilerin dersi tekrar etmek istemesi

için dersi eğlenceli bir şekilde tamamlama fırsatı

verir (Griva ve Semoglou, 2013).
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DİDAKTİK AŞAMALARIN 

SUNUMU
Spesifik olarak, oyun temelli yöntemin kullanıldığı
deneysel süreç sırasında, her biri Willis yönteminin
üç belirli

İlk aşama

1 Öğrencilerin ilgisini çeken görsel uyarıcı

2 Kelime ön yargısı

3 Önceden var olan bilginin etkinleştirilmesi

adımını izleyen 3 tematik ünite tasarlanmıştır.

Iİlk aşamada öğretmen, çocukların hedef dildeki

yeni kelime dağarcığı ve yeni dil yapıları ile teması

için bir çerçeve oluşturdu. Planlanmış aşamaya

girmeden önce, öğretmen her zaman çocukların

ilgili malzeme ile köşeleri kendi başlarına

keşfedecekleri bağımsız bir açık yaklaşım alanı

kullanırdı, ve ilgi duyduklarında oyun temelli

etkinlikler süreci başlamış olurdu.

 

Öğretmen bilgisayar aracılığıyla veya orijinal

görüntüler (flashcards) kullanarak, hedef dildeki

her bir kelimeyi, karşılık gelen İngilizce yazılı

formuyla birlikte küçük öğrencilere tanıttı. Genç

öğrenciler kelimeyi öğretmenden duyduktan

sonra, kelimenin telaffuzunu ve aynı zamanda

kelimenin kendisini özümsemek için tekrar etmeleri

istendi. Ayrıca, öğrencilerin hayal gücünü ve

düşünmesini harekete geçirmek için masal veya

hikaye anlatmak ta kullanılabilir.

   
Ana aşama

1 Yeni kelimeleri yaratıcı ve sanatsal etkinliklerde uygulamak

2 Hedef dilin fonksiyonel kullanımı

3 Grup ve işbirliğine dayalı çalışma

Bir sonraki aşama, küçük çocukların yeni kelimeleri

kullanacağı keyifli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı

sağlamak için ağırlıklı olarak yaratıcı ve sanatsal

oyun temelli aktiviteler içeriyordu. Bu etkinlikler

arasında resim, yapı, yapbozlar, rol yapma oyunları,

pandomim, müzik, tekerlemeler ve şarkılar yer 

alıyor ve olası bir yarı-yönelimli iletişim ve etkileşim

çerçevesi yaratılıyor. Eğlenceli aktivitelerin esas

olarak ekip ve işbirliği düzeyinde gerçekleştiğini ve

böylece kaliteli rekabet ve işbirliğine dayalı bir

öğrenme ortamı yarattığını belirtmekte fayda var.

Yeni yürümeye başlayan çocuklardan birlikte

çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek için çiftler

veya gruplar halinde birbirlerine yardım etmeleri

istendi.39



1 Gruplar veya çiftler halinde yeni bilgilerin motor aktivitelere aktarılması

2 Yeni kelime dağarcığı ve dil yapılarını geri dönüştürülmesi

3 Önceki aşamalardan ayrılma

Son aşama, yeni kelime dağarcığının ve dil

yapılarının tekrar edilmesini ve genç öğrencilerin

temel olarak kaba motor becerilerini rahat ve

eğlenceli bir bağlamda geliştirmeyi amaçlayan

ince motor aktiviteleri ve oyunları içeriyordu.

Standart aktiviteler top oyunları, halka oyunları,

koşu-avcılık, dans olabilir.

Oyunlar, belirli öğretim hedeflerine hizmet etmek

için genç öğrencilerin yaşına ve her dersin

ihtiyaçlarına göre uyarlandı.

Bu aşamadaki etkinlikler, önceki aşamalardan

rahatlamak ve eğlenmek için çiftler veya gruplar

halinde gerçekleştirildi. Öğrenilen yeni kelimeleri

ve dil yapısını gözden geçirmenin yanı sıra ikinci

dilde oyun temelli etkinliklere devam etme

isteklerini devam ettirir.

Son aşama
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Prosedür:

Sınıf organizasyonu: tüm öğrenciler / küçük çocuklar birlikte

Ders Planı 1 (Süre  60 dakika)

Öğrenme hedefleri:

Konu Ben ve kendim       (İlk ders )

Dil / iletişim becerileri

Öğrenciler / küçük çocuklar yüzlerinin bölümlerini
adlandırabilir
Kelime bilgisi:
Burun, Gözler, Kulaklar, Ağız, Saç
Sözel / iletişimsel eylemler:
Yüzün bölümlerini adlandırmak

Bilişsel beceriler:

L1'den (ana dil) tanıdık kavramları (yüz özellikleri)
hedef dildekilerle ilişkilendirmek
Uyum sağlamak ve dikkatlerini odaklamak
Yeni kelimeler ve yapılar öğrenmek için kafiye ve ritim
kullanmak

İzleme Araçları: görüntüler / bilgi kartları, PC

NOTLAR:

Sosyal beceriler:

Komutlara uymak motor beceriler / yetenekler
Görsel ve işitsel uyaranlara yanıt vermek (görsel ve
işitsel algı)

DERS PLANI FIKIRLERI– ŞABLON 1
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3 SON AŞAMA :  Flitsam diyor ki  ...

Çocuklar ayağa kalkarlar. Öğretmen, "Dokunmak ..." şarkısında kullanılan ifadeyi ve yüz özellikleriyle ilgili kelimeleri

kullanarak çocuklara talimat verir. Ancak çocuklar dikkatli olmalı ve yalnızca Flitsam tarafından önerilen talimatları

izlemelidir. Yani örneğin öğretmen "Flitsam diyor ki ,burnuna dokun diyor" derse, çocuklar burunlarına

dokunmalıdır. Ancak, "Burnuna dokun" derse, emir Flitsam tarafından verilmediği için çocuklar hareketsiz kalmalıdır.

Birkaç deneme oyunundan sonra yanlış yanıtlar sayılmaya başlanır.

1 İLK AŞAMA:  

Çocuklar köşede vücudun bölümleriyle oynarlar ve çocukların ana dilde yüz özelliklerimizle ilgili önceden var olan

bilgileri harekete geçirilir. Kelimenin sunumu, köşedeki vücudun bölümleriyle birlikte duran bilgi kartları kullanılarak

yapılır. Sonra öğretmen yüzün bir noktası olan bir resmi tek tek gösterir,kelimeyi hedef dilde telaffuz eder, ve sonra

çocukları kelimeyi tekrar etmeye ve yüzün hedef dilde (TPR) adlandırılan kısmına dokunmaya teşvik eder.

Öğretmen önceden yerdeki farklı yerlere bilgi kartlarını yerleştirir.

Çocuklar vücut parçalarıyla oynarlar ve kartlarla ilgilendiklerinde öğretmen onlardan istediği bilgi kartını

getirmelerini söyler. Örneğin: "Anastasia, gözler, gidip bana gözlerin resmini getirir misin?" Çocuk zorlanırsa,

öğretmen doğru resmi almasına yardımcı olmak için onunla birlikte gider. Tüm çocuklar oyun oynadığında süreç

tamamlanmış olur.

2 ANA AŞAMA: 

Öğretmen bir şarkı kullanarak yüzün bölümlerine nasıl dokunulacağını gösterir. İlk başta, şarkı PC'den yalnızca bir

kez dinletilir. Öğretmen daha sonra şarkıyı yavaş yavaş bölümler halinde söyler, çocukları tekrar etmeye ve yüzün

her seferinde adlandırılan ilgili kısmına dokunmaya, yani karşılık gelen eylemi (TPR) yapmaya teşvik eder.            

Gözlerine, gözlerine, gözlerine dokun

Kulaklarına, kulaklarına, kulaklarına dokun

Ağzına, ağzına, ağzına dokun

Burnuna dokun!

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

Ders Planı 1  süreç
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Sınıf organizasyonu: tüm öğrenciler / küçük çocuklar birlikte, her biri ayrı ayrı (bireysel olarak)

Ders Planı 2 (Süre 60 dakika)

Öğrenme hedefleri:

Konu Oryantasyon (İlk ders ünitesi)

Dil / iletişim becerileri

Nesneleri tanımlamak ve adlandırmak
Belirli komutları yerine getirerek yanıt vermek
Kelime bilgisi: 
Sol/ Sağ
Sözel / iletişimsel eylemler:
Talimatlara ve yönergelere yanıt vermek: Dur, Sola
dön, Sağa dön, Ayağa kalk, Otur
Renkleri tekrarlamak: turuncu, kırmızı, yeşil

Bilişsel beceriler:

Dikkatlerini odaklamak
Anımsatıcı stratejileri etkinleştirmek
Kavramları hareket yoluyla anlamak ve özümsemek

Prosedür:

Medya: izleme kartları / bilgi kartları

NOTLAR:

Sosyal beceriler:

Sıralarını korumak ve kurallarına göre oynamak
Motor becerileri / yetenekleri ele almak
Görsel ve işitsel uyaranlara yanıt vermek (görsel ve
işitsel algı)
Boşluğa yönelmek (sağ ve sol taraf) ve işaretlere tepki
vermek

DERS PLANI FIKIRLERI – ŞABLON 2
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Ders Planı 2  süreç

3 SON AŞAMA:  Trafik ışıkları

Öğrenciler araba sürücülerini taklit eder ve birbirinin arkasında durur. Zemine "Dur", "Sola dön", "Sağa dön" trafik

işaretleri ile "kırmızı", "turuncu" ve "yeşil" renkli kartlar yerleştirilir. Her çocuktan sinyallerle birlikte yol boyunca

hareket etmesi istenir.

Çocuktan "yeşil" rengi her gördüğünde, arabasını hızlı sürmesi, ardından "turuncu" rengi gördüğünde yavaşça

sürmesi ve "kırmızı" veya "Dur" işaretinin önünde durması istenir. Buna göre çocuk "Sola dön" veya "Sağa dön"

sinyalini her gördüğünde, arabasını bitişe doğru sürerken uygun hareketi yapmalıdır.

1 İLK AŞAMA:  

Çocukların yoldaki işaretlerle ilgili önceden var olan bilgileri, trafik işaretleri ve ulaşım araçları ile sınıfın bulunduğu

köşe aracılığıyla harekete geçirilir. Eğitimci, üzerinde çalışmak istediği yeni kelimelerin bilgi kartlarını duvara

yapıştırır.

Öğrenciler bu yeni bilgi kartlarıyla ilgilendikten sonra, öğretmen onlara kelimeyi söyleyerek sinyal bilgi kartını

göstermeye başlar ve tüm öğrenciler birlikte tekrar eder.

2 ANA AŞAMA: Flitsam diyor ki ...

Öğrenciler ayakta durur. Öğretmen Flitsam kuklasını tanıtır ve Flitsam'ın onlara kelime bilgisini ve belirli oyunun ünitenin

yönergelerini kullanarak talimatlar vereceğini açıklar. Ancak öğrenciler sadece Flitsam tarafından önerilen komutları

takip etmeye dikkat etmelidir. Örneğin, öğretmen “Flitsam diyor ki,sağa dön ” derse öğrenciler sağa dönmelidir, sadece

“otur” diyorsa komut Flitsam tarafından verilmediği için öğrenciler hareketsiz kalmalıdır.

Birkaç deneme oyunundan sonra çocukların yanlış cevapları sayılmaya başlar.

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:
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Sınıf organizasyonu: iki öğrenci / küçük çocuklar birlikte (eşli çalışma), tüm öğrenciler / küçük çocuklar birlikte

DERS PLANI FIKIRLERI – ŞABLON 3

Ders Planı 1  (Süre 60 dakika)

Öğrenme hedefleri:

Konu Benim Ailem

Dil / iletişim becerileri:

Aile üyelerini adlandırmak
Aile üyelerini önermek / sunmak
Kelime bilgisi: 
Anne, Baba, Abi, Kız kardeş, Büyükbaba, Büyükanne,
Aile
Sözel / iletişimsel eylemler: 
Ailenin üyelerini tanıtmak: Bu benim… (baba, anne…). Bu
benim ailem.

Bilişsel beceriler:

Ana dildeki tanıdık kavramlarla (aile üyeleri) hedef
(ikinci) dildekiler (L2) arasında bağ kurmak.
Yeni dil yapılarını öğrenmek için kafiye ve ritim
kullanmak
Sosyal becerileri geliştirme ve sözlü olarak iletişim
kurmak, çiftler halinde çalışmayı öğrenmek (grup
halinde)
Motor becerileri / yetenekleri ele almak
Sesli uyaranlara (işitsel algı) ve görsel uyaranlara
(görsel algı) tepki vermek

Prosedür:

İzleme araçları: asimetrik yapboz parçaları, bilgisayar, resimler (flashcards), mendil, "sihirli kutu"

NOTLAR:
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3 SON AŞAMA:  Rol alma

Çocuklar ayakta dururlar ve bir daire oluştururlar ve öğretmen daireden dışarı çıkarmak için birini seçer.

Daha sonra çemberdeki her çocuktan şans eseri "sihirli kutu"dan bir aile üyesinin resmini çekmesini ve resmi

göstererek elinde tutmasını ister. Böylece çocuklar aile rolünü üstlenirler.

Öğretmen daha sonra seçilen çocuğun gözlerini bir mendille kapatır ve onu daireyi dolaşmaya davet eder. Müzik çalar

ve müzik durur durmaz seçilen çocuktan önündeki çocuğa dokunması ve örneğin "Bu benim dedem" diyerek flash karta

göre rolünü adlandırması istenir.

1 İLK AŞAMA:  Aile üyelerini veya tüm aileyi yapboz yapma

Yapboz zaten aile üyeleri ile köşede. Çocuklar sınıfta özgürce oynuyorlar ve yeni yapboz onların dikkatini çektiğinde biz

de onunla çalışmaya başlıyoruz.

Öğretmen çocukları çiftleriyle eşleşmeye teşvik eder, onlara asimetrik yapboz parçaları verir ve onları bir aile üyesi

oluşturmaya davet eder. 

Daha sonra aile üyesinin görüntüsünü hedef dilde adlandırmaları istenir. Bundan sonra çiftlere, başka bir aile üyesi

oluşturabilmeleri için farklı yapboz parçaları verilir. Her bir çocuk çifti üç farklı yapbozu "yeniden oluşturduğunda" süreç

tamamlanır.

2 ANA AŞAMA:  Şarkı söylemek

Öğretmen bilgisayardan bir ritim kullanarak çocukları şarkının her dizesini kendisinden sonra tekrar etmeye teşvik eder.

Öğretmen daha sonra şarkıyı daha yavaş bir tempoda söyler ve çocuklara bir aile üyesinin veya tüm ailenin bilgi kartını

gösterirken hedef dilde doğru kelimeyi söylemeleri için biraz zaman tanır.

Bu benim annem, Bu benim babam, Bu benim ailem!

Bu benim büyükannem, Bu benim büyükbabam, Bu benim ailem!

Bu benim erkek kardeşim, Bu benim kız kardeşim, Bu benim ailem!

NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

Ders Planı 3  süreç
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SECTION III

47

BÖLÜM III
Yaklaşan proje sonuçları



Play&Learn araç seti, okul öncesi ortamlarda ikinci

dil sınıflarında oyun ve oyunların kullanımına

odaklanan kaynakları bir araya getirerek genç

öğrencilerin gelişimini ve bir eğitim aracı olarak

oyun deneyimini (resmi veya yaygın)

destekleyecektir. Gerçekten de bu araç, okul

öncesi öğretmenlerinin çocuklara ikinci dil dersleri

vermelerine yardımcı olacaktır. Eğitimciler, bu

kaynakları kolay ve basit yollarla uygulayarak

çocuklarla birlikte çalışacaklardır.

 Oyun genellikle dil öğrenimine ciddi bir katkı

olarak görülmemektedir ve bu nedenle örgün

eğitimde uygulanmamaktadır. Bu nedenle,

konsorsiyum, çocuklara ikinci dil sınıflarında eğitim

vermek için kendi alternatif yaklaşımını geliştirmek

istemektedir. Buradaki amaç, öğretmenlere genç

öğrencilerle derinlemesine çalışmalarını

sağlayacak araçlar sağlayabilmektir.

Çeşitli alanlarda ders planları (Yüz ve Vücut, Aile ve Arkadaş, Spor, ulaşım

araçları vb.)

Etkileşimli malzemeler

Kullanılmaya uygun videolar ve müzikler

Çocuklarla birlikte sınıfta kullanılabilecek veya yapılabilecek etkili oyunlardan

oluşan bir koleksiyon

Okullarda (anaokulları, kreşler, gündüz bakım evleri) kullanılacak bir araç olarak

drama oyunu

Araç seti aşağıdakiler gibi kaynakları içerecektir:

EĞİTİMCİLER VE OKULLAR İÇİN ÇEVRİMİÇİ

ARAÇ SETİ
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Eğitimciler için eğitim programı ile materyal, kaynaklar ve ders planlarını içeren

araç setinden oluşan tüm eğitim materyalleri ve araç seti

Tüm eğitimcilerin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri ve fikir ve iyi uygulama

alışverişinde bulunabilecekleri bir ağ forumu. Ziyaretçiler, kayıt olmalarına, sohbet

odasını kullanmalarına ve çiftler/gruplar halinde veya ortak bir forumda iletişim

kurmalarına olanak sağlayacak kişisel profillerini oluşturma seçeneğine sahip

olacaklardır.

E-öğrenme platformu şunları içerecektir:

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME

AĞI PLATFORMU

Çevrimiçi öğrenme ağı platformu, anaokulu

eğitimcileri için oyun tabanlı dil öğrenme kursları

sağlamak amacıyla gereken bilgilerin yer aldığı

eğitim modüllerini içerecek şekilde geliştirilecektir.

Platform, uzaktan öğrenenleri eğitim prosedürüne

dahil etmeyi sağlayacak masaüstü ve mobil

cihazlarla uyumlu olacaktır.
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