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SUNUŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi toplumlar ve bireyler arasındaki fiziki mesafeleri ortadan kal-
dırırken uluslararası kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri de yeni bir döneme taşımıştır. Bu yeni döneme 
insanlığın temel birikimlerini esasa alan, küresel, bölgesel ve yerel değerlerini önemseyen, aynı zamanda 
içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip bireyler yön verecektir. Bu 
bireylerin en önemli özelliklerinden biri, ana diline hâkim olma ve onu kullanabilme becerisinin yanında 
en az bir farklı dilde gerekli yetkinliğe sahip olmalarıdır. Ülkemiz, sahip olduğu kadim medeniyet mirasının 
bugünkü vârisi olarak farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu ve birden fazla dilde yeterliğe sahip olmak isteyen 
insanların var olduğu bir coğrafyaya sahiptir. Bu doğrultuda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 
dil eğitimi alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla uzmanların görüş ve önerilerini paylaşıp değer-
lendirdiği, uluslararası katılımlı “Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Avrupa’daki Uygulamalar: Gelişmeler ve 
Öneriler” konferansı düzenlenmiştir. 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen konferans sonrasında, 
gerçekleştirilen sunumlara ait bildiriler düzenleme kurulu tarafından derlenmiş ve bu bildiri kitapçığında 
toplanmıştır. Konferansın gerçekleşmesinde emekleri olan önceki kurul üyelerine, konferans düzenleme 
kuruluna, davetli konuşmacılara ve bu çalışmada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                     

             Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ

                   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
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COVİD-19 SÜRESİNCE UZAKTAN EĞİTİMDE DİL ÖĞRENİMİ: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Dr. Martina EMKE and Dr. Ursula STİCKLER

Açıköğretim Üniversitesi, Birleşik Krallık
Martina.Emke@open.ac.uk

Özet

Covid-19 pandemisiyle birlikte eğitim kurumları, eğitim öğretimi hızlı bir şekilde çevrim içi ortama taşımak 
zorunda kalmıştır. Bu durum hem dil eğitimcilerini hem de dil öğrenenlerini çok sayıda ve benzeri görülmemiş 
zorluklarla yüz yüze bırakmıştır. Dil eğitiminde iletişimin önemli bir rol oynamasından dolayı, dil eğitimcileri, 
öğrenciler arasında sosyal mevcudiyet yaratmak ve topluluk oluşturmalarını desteklemek için çaba sarf 
etmişlerdir. Öte yandan dil öğrenenler ise erişilebilirlik sorunlarıyla karşı karşıya gelmiş ve kendilerini 
soyutlanmış hissetmişlerdir. Bu sunumda, çevrim içi öğretime geçişin ortaya çıkardığı, dil öğrenimi ve iş 
birliği için yeni fırsatların ana hatlarını çizmek için yapılan bir dizi web semineri ile bir öğretmen eğitimi 
çalıştayında kazanılan derinlemesine bakış ve deneyimler ile güncel bir uluslararası araştırma projesinden 
yararlanılacaktır. Bahsi geçen web seminerleri ve çalıştay, Avrupa Modern Diller Merkezi (ECML) için tesis 
edilmiştir.

Giriş

COVID-19 salgını, tüm dünyadaki eğitim kurumlarını dil öğretim süreçlerini ışık hızında çevrim içi ortama 
taşımaya zorlamıştır. Bu durum, öğrencilerinin yabancı dilin önemini anlamalarına yardımcı olmak için 
genellikle yüz yüze iletişime önem veren dil eğitimcileri için büyük zorluklar yaratmıştır. Yazarlar bu 
çalışmada, son araştırmalardan iki örnek olmak üzere, çevrim içi öğretime geçişin yarattığı yeni dil öğretimi 
ve öğreniminin fırsatlarının uygulanmasından ana hatlarının belirlenmesine yönelik de iki örnek uygulamayı 
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kullanacaklardır. Çıkarımlarına göre yazarlar, öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmelerine yardımcı olmak 
için teknoloji kullanımında dil öğretmenlerini desteklemek için dil öğretimi araştırması ve uygulaması 
arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulamaktadır.

COVID-19 ve Dil Eğitimi

UNESCO'nun COVID-19 ve sonrasında Eğitim raporuna göre (UNESCO, 2020), COVID-19 pandemisi, 
190'dan fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkileyerek “eğitim sistemlerinde tarihteki en büyük 
bozulmaya” (s. 2) yol açmıştır. Darling-Hammond ve Myler (2020), pandemi zamanlarında “öğrenme kaybını 
telafi ederek; uzaktan öğrenme, harmanlanmış öğrenme ve sınıf içi öğrenmenin yaklaşan öngörülemeyen 
kombinasyonlarına hazırlanmak” için daha da fazla çabaya ihtiyaç olduğunu iddia etmiştir. (s. 457).

Krize yanıt olarak, tüm sektörlerdeki eğitim kurumları uzaktan eğitime başvurmuştur. Ancak, Gacs et. al. 
(2020), bir krize yanıt olarak çevrim içi dil öğretimine yönelik ani bir eğilimin, “farklı araç ve ortamlarda yeterli 
girdi, çıktı ve etkileşim için fırsatlar sunan çok dilli bir topluluğa erişim sağlayabilen ve kolaylaştırabilen” 
planlı çevrim içi dil eğitiminden büyük ölçüde farklı olduğuna dikkat çekmiştir.” (s. 382).

 “Şimdiye kadar norm olan dil öğretimi ve dil merkezi (LC) operasyon modellerini sorgulayan” (Ross & 
DiSalvio, 2020, s. 372) çevrim içi dil öğretimine doğru olan eğilim birçok belirsizlik ve dil öğretmenleri ile 
öğrenciler için de zorluklar yaratmıştır. Dil öğretmenleri, öğrenci etkileşimi ve öğrenci katılımı için çevrim 
içi fırsatlar yaratmada, sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarının eksikliği ile çevrim içi sessizlikle başa çıkmada 
belirli zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Dil öğrenenler ise pandemi öncesi zamanlarda planlanan 
hareketlilik değişimlerine katılamamış, kendilerini izole hissetmiş ve daha önce kendilerine sunulan sosyo 
duygusal destekten yoksun kalmışlardır. Her iki grup da teknik erişilebilirlik sorunlarından muzdarip olup 
seçim hakkı verilmesi yerine eğitim kurumları tarafından öngörülen çevrim içi araçları kullanmak durumunda 
bırakılmışlardır.

Dil öğretmenlerinin ve öğrencilerin ani uzaktan eğitime daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve 
çevrim içi öğretime geçişin yarattığı fırsatları kendi avantajlarına kullanmalarını sağlamak için çevrim içi dil 
öğretimi ve öğrenimi hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğretmen Bakış Açısıyla Dil Öğrenimini Araştırmaya Yönelik İki Yaklaşım

Çevrim içi dil öğrenimi ve öğretimi hakkındaki bilgi tabanımızı genişletmenin yanı sıra araştırmamız, dil 
öğretmenleri için pratik destek ve bilgi sağlamayı da amaçlamaktadır. Araştırma ve uygulamayı birbirine 
yaklaştırarak dil öğretmenlerinin dil öğretimlerini çevrim içi hâle getirmelerini, çevrim içi öğretimde becerilerini 
ve güvenlerini geliştirmelerini, gelecekteki mesleki uygulamalara hazırlanmalarını desteklemekteyiz.

Aşağıdaki iki örnek, dil öğretmenleriyle çalışmanın, onların yüz yüze eğitimden çevrim içi olarak karma dil 
öğrenme fırsatlarına geçişlerini nasıl kolaylaştırabileceğini göstermektedir.

TPLang21

Uluslararası Uygulamalı Dil Bilim Derneği (AILA) 21. Yüzyılda Dil Öğretmeninin Araştırma Ağı Perspektifleri 
ve Yörüngeleri (TPLang21), beş kıtada 15 ülkeden 35 yerleşik dil eğitimcisi ve araştırmacısından 
oluşmaktadır. TPLang21, hedef kültüre, menşe kültüre, öğretme ve öğrenme kültürlerine göre dijital beceri 
geliştirme açısından dil öğretmeni yetiştirme ortamının ayrıntılı bir resmini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Daha önceki bir anket çalışmasında, uluslararası ağ, dil öğretmenlerinin teknoloji ile ve teknoloji olmadan 
sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini ve 'ideal öğretmen' imajlarını araştırmıştır. (Karamifar ve diğerleri, 
2019).

Kasım 2020'den Ocak 2021'e kadar, yani COVID-19 pandemisinin zirvesi sırasında toplanan verilere 
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dayanan mevcut çalışma, dil öğretimi ve öğreniminin geleceğine odaklanmaktadır. Veri analizi hâlâ devam 
ederken ön sonuçlar, geleceğin giyilebilir mobil cihazlarla etkileşimli yanıtlar gibi teknolojinin daha yenilikçi 
kullanımlarına ve öğretim modunun (yüz yüze, çevrim içi veya karma) tamamen isteğe bağlı olacak şekilde 
kullanılacağına inanan katılımcıların olduğuna işaret etmektedir.

Dil Öğretimini Desteklemek için Göz İzleme

Birleşik Krallık'taki Açıköğretim Üniversitesi gibi uzaktan öğretim kurumlarındaki dil öğretmenleri, mevcut 
krizden önce çevrim içi öğretim konusunda zaten önemli beceriler edinmişlerdir. Bu kurumlardaki dil eğitimleri, 
Adobe Connect gibi araçlar kullanılarak senkronize çevrim içi konferans yoluyla sunulmaktadır. Bununla 
birlikte, dil öğretmenlerine çevrim içi öğretim becerilerini geliştirmeleri için her türlü destek verilmesine 
rağmen (Hampel & Stickler, 2005; Stickler & Hampel, 2015), birçok çevrim içi öğretmen, talimatlarının 
öğrenciler tarafından uzaktan alınıp alınmadığından hâlâ şüphe duymaktadır.

Bu endişeyi hafifletmek için Açıköğretim Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çevrim içi ortamlarda öğrencilerin 
ve öğretmenlerin dikkat odağını saptamak için göz izleme teknolojisini kullanmışlardır. Göz izleyiciler, ekran 
kullanıcılarının bakış hareketlerini kaydetmektedir. Örneğin, kullanıcı bir web sitesini okuyorken, bakışın 
tam olarak nerede daha uzun kaldığını, nereye döndüğünü, içeriğin veya bilgilerin nerede atlandığını 
gösteren göz hareketleri izlenmektedir. Bu da kullanıcının dikkat odağı hakkında sonuçlar çıkarmaya izin 
vermektedir.

Eşsiz bir çalışmada Shi ve Stickler (2021), aynı çevrim içi eğitimlerde eş zamanlı olarak yer alan öğretmen 
ve öğrencilerin bakış hareketlerini kaydetmek için iki göz izleyiciyi kalibre etmiştir. Bakış kurgusu her 
ikisine de tekrar edilmiş ve çalışmanın katılımcıları, odak noktaları ve dili çevrim içi olarak öğretmek veya 
öğrenmek için kullandıkları stratejilere yansıtmışlardır.

Bu çalışma, çevrim içi öğretmenlerin öğrencilerinin dikkatini çevrim içi ortamın göze çarpan noktalarına 
yönlendirmedeki başarısını doğrulamaktadır. Öğretmen, öğrencilere ekrandaki öğeleri okumalarını, ortamı 
öğrenci dostu bir şekilde hazırlayarak dil üretimlerini desteklemelerini ve duygusal destek için işaretçiler, 
sözlü ipuçları ve ifadeler kullanarak dikkatlerini yönlendirmelerini sağlayabilmektedir. Bu çalışma, geleceğin 
çevrim içi öğretmenlerinin çevrim içi dil öğretimi için kendi stratejilerini ve becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olabilmekte ve mevcut çevrim içi öğretmenlere, öğrencileri için tasarladıkları ortamın dil öğrenimi 
için elverişli olduğuna dair güvence verebilmektedir.

Dil Öğretimi Uygulamasından Sesler: ICT-REV Web Seminerleri ve ICT-REV Malta Çalıştayı

Dil öğretmenlerinin COVID-19 pandemisinin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için ICT-REV ekibi 
Mayıs 2020'de İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç web semineri dizisi gerçekleştirmiştir 
(https://www.ecml.at/TrainingConsultancy) /ICT-REV/tabid/1725/language/en-GB/Default.aspx). Bu 
etkileşimli web seminerleri, web semineri sırasında toplanan katılımcılardan alınan geri bildirimlere dayalı 
uygulamalı öneriler sunulmuştur. Web seminerlerinden önce katılımcıların dil öğretimi ve öğrenimi için 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile ilgili önceki deneyimlerini ve beklentilerini öğrenmek için İngilizce, 
Fransızca veya Almanca bir anket doldurmaları istenmiştir. Web seminerleri sırasında ICT-REV ekibi 
yanıtları değerlendirmiş ve katılımcıları daha fazla kendi kendine rehberli keşifler için ICT araçları Envanteri 
ve açık eğitim kaynaklarına (www.ecml.at/ict-rev) yönlendirmiştir. Anket ayrıca, katılımcıların COVID-19 
öğretim deneyimlerinin hangi yönlerinin 'normal' öğretimlerine eklenebileceği sorusuna da değinmiştir. 
Her üç anketin sonuçları, katılımcıların çoklu ve çeşitli araçların kullanımını, ters yüz sınıf yaklaşımını ve 
oyunlaştırmayı pandemi sonrası dil öğretimlerine entegre etmek istedikleri unsurlar olarak gördüklerini 
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göstermiştir. Genel olarak, üç web seminerine 2.200'den fazla dil öğretmeni katılmış ve 21.000'den fazla 
kez görüntülenmiştir (Temmuz 2021), bu da dil öğretmenlerinin çevrim içi öğretime geçişlerinde devam 
eden destek taleplerini göstermektedir.

Web seminerleri, Avrupa Modern Diller Merkezi (ECML) destekli üç projede gerçekleştirilen öğretmen 
eğitimi çalışmalarıyla ilgili olarak düzenlenmiştir. DOTS (2008-2011), MoreDOTS (2012-2013) ve ICT-REV 
(2013'ten beri) projelerinin ekipleri, 1.200'den fazla katılımcıyı destekleyerek Avrupa'da ve Avrupa dışında 
60'tan fazla öğretmen eğitimi çalıştayına imkân sağlamıştır. Bu çalıştaylar, dil öğretmenlerine ve öğretmen 
eğitimcilerine BİT'i dil öğretimlerine entegre etmelerinde yardımcı olmuş ve dijital dönüşüme uyum 
sağlamalarında onları desteklemiştir. Tüm çalıştayların merkezinde, çevrim içi dil öğretimi becerilerinin 
eğitimi için gelişimsel bir çerçeveyi besleyen özel, ihtiyaç temelli bir kavram olmuştur (Stickler ve diğerleri, 
2020). Ancak, iki günlük yüz yüze atölye çalışmalarına dayanan atölye konseptinin, Nisan 2021'de 
gerçekleşen ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle tamamen çevrim içi olarak yürütülmesi gerektiğinden 
Maltalı okul öğretmenleri için bir ICT-REV atölyesinin uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle altı 
günlük bir süre içinde üç senkron ve iki asenkron oturumdan oluşan yeni bir konsept oluşturulmuştur. 
Çalıştay, katılımcıların kendi öğretimleri aracılığıyla aşina oldukları çevrim içi bir platformda yürütülmüştür. 
Bu, ICT-REV ekibinin, dil öğretmenlerinin ortaklaşa öğretim materyallerini ve hatta tüm dersleri nasıl 
ortaklaşa oluşturduklarına dair içgörü kazanmasını sağlamıştır. Bu materyaller ve dersler, katılımcılar ile 
muhtemelen eğitimde yer almayan diğer dil öğretmenleri için bir Açık Eğitim Kaynakları (OER) paylaşım 
uygulamasının temelini oluşturacak şekilde eş zamanlı oturumlar sırasında sunulmuş, tartışılmış ve 
paylaşılmıştır. Öğretmenler materyalleri ve dersleri gelecekteki öğretimlerinde yeniden kullanabilecek 
ve karıştırabilecektir. Materyallerin ve derslerin yüksek kalitesinden ve sunumlarda gösterilen öğretmen 
yansımalarından, ICT-REV ekibi, eş zamanlı ve eş zamansız oturumların karışımının, katılımcıların 
muhtemelen iki günlük yüz yüze bir atölyeden sahip olabileceklerinden daha derin öğrenme deneyimleri 
kazanmalarına imkân verdiği sonucuna varmıştır. Araştırmamızdan ve öğretmen eğitimi çalıştaylarından 
daha fazla bilgi bir sonraki bölümde sunulacaktır.

Sonuçlar ve Öneriler

Son TPLang21 araştırmasından elde edilen ön bulgular ve ICT-REV web seminerlerinde ve atölye 
çalışmalarında edinilen deneyimler, dil öğretmenlerinin pedagojik yaklaşımları (Stickler ve diğerleri, 2020) 
ile öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için teknoloji kullanımları arasındaki karmaşık ilişkiler hakkında 
fikir vermektedir. COVID-19 salgını, dil öğretmenlerinin tercih ettikleri pedagojik yaklaşıma ve özel öğretim 
bağlamlarına dayalı olarak hangi teknolojilerin en iyi şekilde işleyeceğini düşünme ve değerlendirme için 
süre vermeden çevrim içi öğretim becerilerini hızlı bir şekilde geliştirmeye zorlayarak bu karmaşıklığa 
katkıda bulunmuştur.

Erasmus+ Projesi Dil Öğretimi için Dijital Yeterlilikler- DC4LT tarafından düzenlenen bir web seminerinde 
(https://www.youtube.com/watch?v=-dzIYB26FqA) gösterilen dil öğrenimi için sürükleyici teknolojiler- on 
yılın sonunda büyük ölçekte mümkün olmayabilecekken bu teknolojilerin dil öğreniminin geleceğini daha 
kişiselleştirilmiş- ve belki de daha kapsayıcı ve eşitlikçi- hâle getirme potansiyelleri ise çok daha büyüktür.

Son olarak araştırmanın öğretmenlerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ve uygulayıcılar tarafından ele 
alınacak mesleki bağlamlarla alakalı olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Bu nedenle, araştırmaların deney 
öznesi olarak dil öğretmenlerin üzerinde değil, onlar ile yapılması gerekmektedir. Öte yandan, uygulama, 
yukarıdaki göz izleme örneğinde gösterildiği gibi, en son araştırma bulgularına önem verilmesinden fayda 
sağlayabilir. İlgili araştırma, dil öğretmenlerine yalnızca çevrim içi öğretimlerini geliştirmek için eğitim 
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hedefleri ve stratejileri sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda mevcut uygulamalarının başarısı ve etkililiği 
konusunda onlara güvence vermelidir.
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