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AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE
YABANCI DiL EGiTiMi

Sefer ADA*
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Ozet
21. yiizyzlda kiireselle!Jme kapsammda, her bireyin bir veya birden fazla
yabancz dil ogrenmesi ve konu!jup yazabilmesi temel bir zorunluluk haline
gelmektedir. Tiirkiye 'nin de iiyesi oldugu Avrupa Konseyi tarafindan
geli!jtirilmi!} alan Avrupa Ortak Dil Kriteleriyle ve Avrupa Dil
Porifolyosu 'nun
uygulamalarma yabancz
dil egitimi alamnda
rastlanmaktadzr. Bu ara!}tzrmamn problem ciimlesi !JU !}ekilde verilebilir:
"Giiniimiizde Avrupa Dil Porifolyosuyla Tiirkiye 'de ilk ve ortaogretim
kademelerindeki yabancz dil egitimi 9all!}malan naszl bir geli!}me takip
etmektedir?" Bu ara!jtzrmamn amacz ise !JU !}ekilde a9zklanabilir: "21.
yiizyzlda Avrupa Dil Porifolyosu 'nun Tiirkiye 'de ilk ve ortaogretim
kademelerindeki yabancz dil egitimini naszl etkilenmektedir. Bu ara!}tlrmada
yontem olarak litteratiir tarama yontemi uygulanmz!}tlr. Bu yontemde konu
ile ilgili daha onceden yazzlml!J alan ulusal ve uluslararasz yiiksek lisans ve
doktora tezleri, kitaplar, makaleler, bildiriler ve 9e!}itli 9all!}malar
incelenmi!} ve toplu sentezleri olu!jturulmu!jtur. Bu ara!jtzrmamn sonu9lan
9er9evesinde Tiirkiye 'deki yabancz dil egitimi alamnda Avrupa Dil
Porifolyosu 'nun onemi ve katkzlarmdan bahsedilmektedir.
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Abstract
Within the scope of globalization in the 21st century, it is becoming
mandatory for each individual to learn one or more foreign languages and
to be able to speak and write in these foreign languages. The European
Common Language Criteria developed by the European Council, of which
Turkey is also a member, and the practices of the European Language
Portfolio can be seen in the field of foreign language training. The main
issue of this study may be expressed in a single sentence as follows: "What
is the progress of the foreign language training in the primary and
secondary level education in Turkey today as a result of the European
Language Portfolio?" The purpose of this study can be explained as
follows: "In this study, how the European Language Portfolio has effected
the foreign language education Turkey in the 21st century and in terms of
the primary and secondary level educations. The research method applied
in this study is literature review. In this method, almost all national and
international postgraduate and doctorate dissertations, book, articles,
statements and various works on that subject have been examined and a
collective synthesis is created Within the framework of the results of this
study, the importance and contributions of the European Language
Portfolio in terms of the foreign language education in Turkey is also
mentioned
Keywords: European Language Portfolio, European Council, Turkey,
foreign language education.
1.

Giri~

21. yiizytlda kiireselle~me kapsammda, her bireyin bir veya birden fazla
yabanct dil ogrenmesi ve konu~up yazabilmesi temel bir zorunluluk haline
gelmektedir. Avrupa Konseyi II. Diinya Sava~mm ardmdan 5 Mayts 1949
ythnda kurulmu~tur. 15-17 Ekim 2000 tarihleri arasmda Polonya'nm
Krakov kentinde diizenlenen Egitim Bakanlan Daimi Konferanst sonucunda
imzalanan sonu<;: bildirgesiyle Avrupa Konseyi'ne iiye iilkelerde Avrupa
Ortak Dil Kriterleri (AODK) Projesinin uygulanmast karan ahnmt~ttr.
Tiirkiye'de, tiim diinya iilkelerinde oldugu gibi, giiniimtizde her yeti~kinin
bir veya birden fazla yabanct dil bilmesi temel bir ~art haline gelmektedir.

Bu dogrultuda Tiirkiye'nin de iiyesi oldugu Avrupa Konseyi tarafmdan
olan Avrupa Ortak Dil Kriterleri ve Avrupa Dil
Portfolyosu'nun
uygulamalanna
yabanct
dil
egitimi
alanmda
geli~tirilmi~
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rastlanmaktadtr. Son diizenlemelere gore Tiirkiye'de ilk ve ortaogretim
kurumlanndaki yabanct dil dersleri haftahk ders saatleri arttmlmaktadtr.
2. Metodoloji ve Amac;
Bu ara~ttrma konusu ~u ~ekilde belirlenmi~tir: "Giiniimiizde Avrupa Dil
Portfolyosu'yla Tiirkiye'de ilk ve ortaogretim kademelerindeki yabanct dil
egitimi c;ah~malan nastl bir geli~im takip etmektedir?"
Bu soru etrafmda "21.yiizytlda Avrupa Dil Portfolyosu Tiirkiye'de ilk ve
ortaogretim kademelerindeki yabanc1 dil egitiminin nastl etkiledigini ortaya
c;tkarmak ara~ttrmanm amacmt olu~turmaktadtr."
Bu ara~ttrmada yontem olarak litteratiir tarama yontemi uygulanmt~ttr.
Bu yontemde konu ile ilgili daha onceden yaztlm1~ olan ulusal ve
uluslararast yiiksek lisans ve doktora tezleri, kitaplar, makaleler, bildiriler ve
c;e~itli c;ah~malar incelenmi~ ve toplu sentezleri olu~turulmu~tur.
3. Avrupa Konseyi
Avrupa Dil Portfolyosu'nun olu~turulmasm1 saglayan temel kurum
Avrupa Konseyi olmasmdan dolayt Avrupa Konseyi'nin incelenmesinde
fayda vardtr.
Avrupa Konseyi 1949'da Londra'daki Saint James Saraymda 10 iilkenin
(Fransa, Belc;ika, Danimarka, italya, Liiksemburg, Hollanda, Norvec;, isvec;,
irlanda, Birle~ik Kralhk) katthmtyla kurulmu~tur 1 •
Konseyin belirtilen temel hedefleri incelendiginde daha c;ok
kiiltiirlerarast diyalogu on plana c;tkartmaya c;ah~an bir yakla~tm sergiledigi
goriilmektedir. Bu amac;la konseyin temel hedeflerine bir goz atthrsa en
ba~ta temel hedef insan haklan ve yasa diizenini giivence altma almaktadtr.
Bununla birlikte Avrupa'nm biitiiniinde sosyal ve hukuksal uyumu
saglayacak anla~malar yapmak, kiiltiirel degerlerin korundugu ve ortak
degerler iizerine kurulu bir A vrupa kimligi bilincini uyandtrmak, A vrupa
toplumunun ic;erisinde bulundugu c;e~itli sorunlara (azmhklara kotii
1

Konseyin merkezi Bliiksel'dir. Giiniimiizde Avrupa Konseyi'nin frye iilke saytst
48'dir (Tiirkiye, Yunanistan, izlanda, Almanya, Avusturya, Ktbns, isvi<;:re, Malta,
Portekiz, ispanya, Lihten~tayn, San Marino, Finlandiya, Macaristan,
Polonya,Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Slovenya, <;ek Cumhuriyeti, Slovakya,
Romanya,Andorra, Letonya, Amavutluk, Moldova, Makedonya, Ukrayna, Rusya,
Htrvatistan,Giircistan, Azerbeycan, Ermenistan, Bosna Hersek, S1rbistan, Monako,
Karada~O' d1r (http://www .coe.int/AboutCoe/media!interface/pub lications/tour_
_ horizon_fr.pdf).
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muamele, yabanct dii~manhgt, uyu~turucu maddeler, aids, orgiitsel sus;lar
vs.) s;oziim getirmek onde gelen hedefler olarak as;tklanmt~tlr (Schneider ve
Lenz, 2001):
Bu konseyin ama<ylanndan biri iiye iilkeler arasmdaki <yok dillilik, s;ok
kiiltiirliiliik bilincini kazandtrmak ve geli~tirmektir. Avrupa Konseyi modern
diller alamndaki ama<ylan arasmda A vrupa vatanda~lan arasmda ortak
anlayt~m derinle~tirilmektedir. Bununla birlikte farkh kiiltiirlere ve ya~am
~ekillerine saygt duyulmast, dilbilimsel ve kiiltiirel farkhhklann korunmast,
s;ok dilliligin ya~am boyu bir sure<; olarak geli~tirilmesi, dil ogrenmenin
ilerletilmesi, bagtmstz dil
ogrenme I<;m gerekli yeterlilikler
ger<yekle~tirilmesi ve de dil ogrenme programlannda ~effafltgm ve tutarhgm
saglanmas1 onde gelen ama<ylar olarak stralanmt~tlr.
3.1. Avrupa Konseyi'nin Yabanci Dil Egitimi (:ah~malan

Avrupa Konseyi 1954 arahk aymda iiye iilkeler arasmda imzalanan
"Kiiltiir Antla~mast"'ndan giiniimiize dek rum Avrupa' da yabanc1 dil
egitimi s;ah~malarma destek olmu~tur. Bu Kiiltiir Antla~mas1 ile iiye iilkeler;
kendi iilkelerinin dilleri, tarihleri ve kiiltiirleri ile ilgili <;ah~malan yapmakla
yiikiimlii olmu~lardtr. 1957 ythnda Franstz Hiikiimeti'nin onerisi ile
Avrupa'da dil egitimi ile ilgili <;ah~malar yapmak iizere uzmanlardan olu~an
bir s;ah~ma grubu kurulmasma karar verilmi~tir. Bu giri~imler sonucu 19631972 ytllan arasmda iiniversitelerde dil konusundaki ara~tlrmalara destek
veri1mi~, dil egitimi is;in gorse! ve i~itsel materyallerin geli~tirilmesine
<;ah~Ilmi~ ve Uluslararas1 Uygulamah Dilbilim Kurumu'nun (International
Association for Applied Linguistics-AILA) kurulmast saglanmt~tlr (Trim,
2001). <;agda~ Diller Projesi kapsammda, 1971 ythnda Almanya'da yaptlan
Y eti~kin Egitiminde Dil Ogrenimi konulu bilgi ~oleninde ortaya <;tkan
yabanc1 dil egitiminin ilkeleri arasmda herkes i<;in dil egitiminin gerekliligi
on plana <;tkmaktadtr. Bununla birlikte dilin kullamlmak i<yin ogrenilmesi ve
dil ogrenmenin ya~amboyu siiren bir aktivite oldugu, dil egitiminin,
ogrenenin ihitiya<;lanna gore planlanmasi, egitimin degerlendirilmesi,
uygulanan sistemin etkililigi, kullamlan yontem ve materyaller ve belirlenen
ama<;lan kapsayacak ~ekilde tam bir biitiin ha1inde di1 ogretimi yapilmasi,
etkin bir dil ogretimi, egitim planlamacilan, ders kitaplan yazarlan, denetim
mekanizma1an, yeti~tiren kurum1ar, smav haztrlayan1ar, ogrenciler ve
ogretmenler biitiiniinde o1u~ur ve ancak bu biitiiniin birlikte hareket etmesi
ile etkin dil egitimi ger<;ekle~ebilmesi onde gelen ilkeler olarak ifade
edilmi~tir (Trim, 2001).

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

67

Avrupa Konseyi'nin yabanc1 dil egitimi konusundaki <;ah~malan 19771981 ylllan arasmda da devam etmi~tir. <;agda~ Diller Projesi yukanda
a<;tklanan ilkeler 1~1gmda, genele yaytlarak orta ogretim, mesleki egitim ve
go<;menlerin dil egitimini de kapsayacak ~ekilde geni~letilmi~tir. ileri seviye
ingilizce'nin dt~mdaki diger diller i<;in de geli~tirilmi~tir. ileri seviyenin bir
alt basamagt olan orta seviye Van Ek ve Alexandre tarafmdan 1977'de
geli~tirilmi~tir. Konseyin <;agda~ Diller Projesi <;er<;evesinde 1971-1981
ytllan arasmda yaptlgt tiim <;ah~malar rapor halinde haztrlanarak Konsey'e
sunulmu~tur (Trim, 2001). 1981-1988 ylllan arasmda "ileti~im i<;in Modem
Diller Egitimi" konulu proje yiiriitiilmii~ ve 1977-1981 ytllan arasmda genel
egitime yaytlmt~ olan dil egitiminde yenilikleri ara~tlrmak ve iiye iilkeler
arasmda payla~mak amact ile 1984-1987 ytllan rasmda 36 iiye iilkenin
katthmt ile yeni yontemler iizerine seminerler diizenlenmi~ ve 1500 dil
ogrencisi iizerinde dil egitiminde ileti~imsel Yakla~tm (Communicative
Approach) denilmi~tir (Trim, 2001).
1989-1997 ytllan arasmda "Avrupa Vatanda~hgt i<;in Dil Egitim Projesi"
hayata ge<;irilmi~ ve 1989 ythnda iiye iilke devletleri, dil egitimi
<;er<;evesinde yaptlan ara~tlrmalan ve <;ah~malan planlamak i<;in belirli
konulara karar vermi~lerdir. Bu konular arasmda hedefleri belirlemede
model geli~tirmektir. Bununla birlikte medya ve yeni teknolojilerden
yararlamlmast, <;ift ana dil egitiminin gerekliligi, degi~im programlan ve
ortak <;ah~mlann dil egitimine etkililigi, ogrenmeyi ogrenme ve ogrenen
ozerkliginin desteklenmesi onde gelen konular arasmda hedefleri
belirlemede model geli~tirmektir. Bununla birlikte meday ve yeni
teknolojilerden yararlamlmast, <;ift ana dil egitimine yer verilmesi, degi~im
programlan ve ortak <;ah~mlann dil egitiminde etkili olmas1, ogrenmeyi
ogrenme ve ogrenen ozerkliginin desteklenmesi onde gelen konular olarak
stralanmaktadtr (Trim, 2001).
1991 ytlmda isvi<;re'nin Riischlikon kentinde diizenlenen "Avrupa Dil
Egitiminde ~effafltk" konulu hiikiimetlerarast bilgi ~oleninde, Avrupa
iilkelerinin dil egitimi konusunda ortak noktalarda birle~ilmesi geregi ortaya
konmu~tur. isve<; Hiikiimeti tarafmdan onerilen, dil ediniminin iilkeler
arasmda ortak olarak degerlenebilecegi, ortak hedefler konulmasm1
kolayla~tuacak ve biitiin bunlarla birlikte, tiim iiye iilkeleri dil egitimi
konusunda ortak bir dilde birle~tirecek betimleyici bir sistem i<;in
<;ah~malara ba~lanmt~tlr (Trim, 2001 ). 1994 ythnda Avrupa Komisyonu
iilkelerinden Avusturya ve Hollanda hiikiimetlerinin ortak <;ah~mast sonucu
Graz'da Avrupa Modem Diller Merkezi, Avrupa Konseyi'nin dil
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politikalanm uygulamakla ve modern dillerin ogretimi ve ogrenimi
alanlannda yeni yakla~tmlar geli~tirmekle gorevlendirilmi~tir (Trim, 2001 ).
Avrupa Konseyi, dil politikalan kapsammda 1996 ythnda A vrupa Ortak
Dil Kriterleri projesini geli~tirmi~tir (Council of Europe, 2007).
A vrupa Konseyinin 2000 ythndaki bildirgesinde, ozellikle ogretilen
yabanct dilin sosyokiiltiirel bilgisinin verilmesi gerektigini belirtmi~tir.
Avrupa Konseyinin belirttigi sosyokiiltiirel bilgiler arasmda giinllik ya~am
(yiyecek, i((ecek, yemek zamanlan, sofra adabt, resmi tatilleri, ((ah~ma
saatleri, bo~ zaman faaliyetleri, hobileri, okuma ah~kanhklan, yapttklan
sporlar), ya~am ko~ullan (ya~am standardatlan, ev ~artlan, refah durmlan),
ki~ilerarast ili~kiler (smtfsal ve stmflar arast ili~kiler, kadm-erkek ili~kileri,
aile yaptlan ve ili~kileri, jenerasyonlar arast ili~kiler, politik ve dinsel
gruplar arast ili~kiler), degerler, inan((lar ve davram~lar (sosyal stmf,
yah~ma topluluklan, refah, gelir, gelenekler, sanat, miizik, vb ... ), viicut dili,
sosyal gelenekler (dakiklik, hediyeler, elbiseler, yemekler, i((ecekler,
yasaklar, vb ... ), gelenek haline gelmi~ davram~lar (dini durumlar, dogum,
evlilik, gosteriler, seremoniler, kutsamalar, festivaller, danslar, vb ... )
stralanmaktadtr (Council ofEurope, 2001).
"Dil Politikalan Birimi" tarafmdan geli~tirilen "Avrupa Ortak Dil
Kriterleri Projesi" 15-17 Ekim 2000 tarihleri arasmda Polonya'nm Krakov
kentinde diizenlenen Egitim Bakanlart Daimi Konferanst sonunda
irnzalanan sonu(( bildirgesiyle Avrupa Konseyi'ne iiye tiim iilkelerde
uygulanmast karan almmt~ ve uygulama 2001-2002 ogretim ythnda
ba~lanmt~tlr.

Aynca, Avrupa Konseyi 2001 ythm "Avrupa Diller Yth" olarak ilan
edip kutlanmaya ba~lamt~tlr (Sheils, 1999). 2001 ythnda "Avrupa Diller
Yth"'nm ilan edilmesinin ve kutlanmasmm nedenleri arasmda Avrupa
Konseyi'ne iiye iilkelerin dil ve kiiltiir miraslanna sahip ((tkmakttr. Bununla
birlikte bu miraslann diger Avrupa iilkeleriyle birlikte payla~tlmast, ((Ok
kiiltiirlil, ((Ok dilli Avrupa'h olma bilincini yaytlmast, birden yok yabanct dil
ogrenmenin te~vik edilmesi onde gelen nedenler arasmda saytlmaktadtr
(Council of Europe, 2007).
3.2. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi
15-17 Ekim 2000 tarihleri arasmda Polonya'mn Cracow kentinde
diizenlenen Egitim Bakanlart Daimi Konferanst sonunda irnzalanan sonuy
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bildirgesiyle Avrupa Konseyi'ne iiye tiim iilkelerde "Dil Politikalan Birimi"
tarafmdan geli~tirilen "Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi'"nin
uygulanmas1 karan ahnm1~ ve uygulama 2001-2002 ogretim y1hnda
ba~lanm1~hr (Council of Europe, 2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) tiim Avrupa'da yabanc1 dil ogretim
miifredah, ders kitaplan vb. i~in ortak bir ~er~eve olu~turmaktad1r. Buna ek
olarak, bir yabanc1 dili ileti~im d1~1 ama~la kullanabilmek, ba~anh bir
ileti~im kurabilmek i~in hangi bilgi ve becerisin geli~tirilmesi gerektigini
kapsamh bir ~ekilde tammlamaktad1r. Aym zamanda bu kriterler, yabanc1
dil ogrenenlerin, ya~am boyu ogrenme siirecinin her a~amasmda, dili ne
kadar ogrendigini degerlendirebilecek beceri diizeylerini tammlamaktadlr
(Council ofEurope, 2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin ilk i~levi olarak bilgilendirme i~levinden
soz edilebilir. Ki~inin dil oz ge~mi~i hakkmda biitiin bilgilerinin bu dosyada
yer almas1du. Yabanc1 bir dili ogrenmek ic;in aynlan siireden, ogrenim
yaphg1 kuruma, ogrendigi dille ilgili ald1g1 sertifikalar, diplomalar hepsi bu
i~levi yerine getirmektedir. Bir digeri ise egitsel i~levidir. Bireyin dil
ogrenme konusundaki kararlan kendisinin vermesine yard1mc1 olmas1 ve bir
dil ogrenme konusunda ogrencinin ozerk olmasl, yani; ogrenme
otonomisine sahip olmas1d1r (Rosen, 2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterleri'nin birinci hedefi yabanc1 dil ogretimiyle
ilgili olan herkesin ve a~ag1daki sorulan kendi kendilerine sormalan
ama~lanmaktad1r. Birileriyle konu~urken veya yaz1~1rken ne tiir bir eylem
ger~ekle~tirebiliriz?; bu eylemi ger~ekle~tirmemizin nedeni nedir?;
ogrendigimiz yeni bir dille ileti~im kurabilmek i~in ne kadar ogrenmeliyiz?;
dil ogrenim siirecinde, hedeflerimizi nas1l belirleriz?; dil ogrenim siirecinde
neler oluyor?; ba~ka dilleri daha iyi ogrenmek i~in neler yapmahy1z?.
Bunun d1~mda ikinci hedefi yabanc1 dil alanmda ~ah~anlara bilgi
ah~veri~lerini ve ogrenenlere hedef belirlemede, bu hedefe nas1l ula~acaklan
konulannda yard1mc1 olabileceklerini kolayla~hrmakt1r (Council of Europe,
2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterleri bir ogrencinin yabanc1 dil ogrenirken elde
ettigi ba~anlan ve kazammlan kay1t altma alan ve dil geli~imi ile
yeterliliklerini ortaya koyan bir dokiimand1r.
Avrupa Ortak Dil Kriterleri 'nin kullamm alanlan arasmda dil ogrenim
programlanmn ve miifredatlann, dil ogrenenlerin on bilgisine, ilk ogretim,
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orta ogretim, iiniversite ve daha sonraki yeti~kin egitimi arasmdaki ge~i~lere
ve dil ogrenenlerin hedeflerine gore haz1rlanmakttr. Bununla birlikte dil
sertifikalanmn ve smavlann ogrenenlerin yapamad1klan iizerinden
yapabildikleri iizerinde bir degerlendirmeyle haz1rlanmas1 ve de dil
ogrenenlerin kendi kendilerine ogrenmelerinin saglanmasl, eri~tikleri bilgi
diizeyini tespit etme bilincinin geli~tirilmesinin, ogrenenler i~in ula~1labilir
anlamh yeni hedeflerin tespit edilmesinin, ogrenme i~in kullamlacak ara~
gere~lerin se~ilmesinin ve kendi kendine degerlendirme yapllmasmm
saglanmas1d1r (Council ofEurope, 2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterleri projesinde bu giine kadar kullamlan ve
1970'li ylllara dayanan, her iilkenin kendine gore geli~tirdigi farkh dil
diizeylerinin yerine, tiim Avrupa'da kullanmak iizere yeni diizeyler
olu~turmu~tur.

Avrupa Ortak Dil Kriterleri yabanc1 dil egitimi konusunda iyi
temel bir ~ah~mad1r. Bu ortak kriterler dil ogrenen bireylerin
ozellikle kendi kendilerini ogrendikleri yabancl dil becerilerini (dinleme,
okuma, konu~ma ve yazma) degerlendirmelerine olanak vermektedir.

yapllandmlm1~

Avrupa Ortak Dil Kriterleri bir ogrencinin yabanc1 dil ogrenirken elde
ettigi ba~anlan ve kazammlan kay1t altma alan ve dil geli~imi ile
yeterliliklerini ortaya koyan bir dokiimand1r.
Avrupa Ortak Dil Kriterleri ~u sorulara cevap aramaktad1r: dil ogrenenler
ogrendikleri bu dille ne yapabilmektedirler?; ogrendikleri dildeki
hedeflerine uala~abilmek i~in ne kadar ogrenmelidirler?; onlan ogrenmeye
iten nedir?; ogrenenler kimlerdir (ya~, cinsiyet, sosyal hayat ve egitim
ge~mi~leri nelerdir)?; ogrenenler ne tiir bilgi, beceri ve deneyime
sahiptirler?; ders malzemelerini, ba~vuru kitaplanm, (sozliik, dilbilgisi
kitab1 vb.), gorsel-i~itsel ara~lan ve bilgisayan ne ol~iide kullanma
olanaklan vard1r?; dil ogrenimine ne kadar zaman ayirabilmektedirler?
(Council of Europe, 2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterleri tiim Avrupa'da yabanc1 dil ogretim
miifredatl, ders kitaplan vb. i~in ortak bir ~er~eve olu~turmaktad1r. Buna ek
olarak, bir dili ileti~im d1~1 ama~la kullanabilmek, ba~anh bir ileti~im
kurabilmek i~in hangi bilgi ve becerisin geli~tirilmesi gerektigini kapsamh
bir ~ekilde tammlamaktad1r. AODK aym zamanda, dil ogrenenlerin, ya~am
boyu ogrenme siirecinin her a~amasmda, dili ne kadar ogrendigini
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degerlendirebilecek beceri diizeylerini tammlamaktad1r (Council of Europe,
2007).
Avrupa Ortak Dil Kriterlerinde yer alan 5 temel dil becerileri arasmda
dinleme, okuma, kar~1hkh konu~ma, sozlii anlahm, yaz1h anlahm
malanmaktadu (Council of Europe, 2007).
Dil yeterlilik alanlan da dil ogrenmede dort temel yabanc1 dil becerisi
olan dinleme, konu~ma, okuma ve yazma becerisine gore belirlenmektedir.
Dil becerisi anlama baglammda dinledigini anlama ve okudugunu anlama
olmak iizere ikiye aynlmaktadu; konu~ma becerisi de kar~1hkh konu~ma ve
sozlii anlatlm olmak iizere ikiye aynlmakta ve yazma becerisi de yaz1h
anlatlm olmak iizere dil becerisi 3 a~amada ele ahnmaktad1r.
Avrupa Konseyi tarafmdan geli~tirilen Avrupa Ortak Dil Kriterleri
Projesi 1998-2000 ylllan arasmda 15 iiye iilkede pilot proje olarak
uygulanm1~ ve 2001 A vrupa Diller Y 1h is;inde dil ogrenimin, s;ogul dilliligi
ve s;ogul kiiltiirliiliigii desteklemek amac1 ile kullamma sunulmu~tur. Bu
s;ah~manm amas;lan arasmda A vrupa vatanda~lanmn arasmda kar~1hkh
ho~goriiniin geli~tirebilmesi, Avrupa vatanda~lanmn kiiltiir ve ya~am tarz1
s;e~itliligine sayg1 duymalannm saglanmas1, A vrupa genelindeki dil ve
kiiltiir farkhhgmm korunmas1 ve desteklenmesi, ya~am boyu s;ogul dilligin
desteklenmesi, dil ogrenenlerin bu konuda geli~imleri, vatanda~lann
baglffiSlZ dil ogrenme kabiliyetlerinin geli~tirilmesi, dil ogretim
programlannda biitiinliik ve ~affafhk saglanmas1, vatanda~lanmn iilkeler
aras1 hareketliliginin daha rahat yap1labilebilmesi amac1 ile dil yetilerinin ve
diizeylerinin tiim iilkelerde ges;erli olacak ~ekilde net olarak tammlanmas1
olarak s1ralanmaktad11.
Dil yeterlilik alanlan da dil ogrenmede dort temel yabanc1 dil becerisi
olan dinleme, konu~ma, okuma ve yazma becerisine gore belirlenmektedir.
Dil becerisi anlama baglammda dinledigini anlama ve okudugunu anlama
olmak iizere ikiye aynlmaktad1r; konu~ma becerisi de kar~1hkh konu~ma ve
sozlii anlatlm olmak iizere ikiye aynlmakta ve yazma becerisi de yaz1h
anlahm olmak iizere dil becerisi 3 a~amada ele ahnmaktad1r.

2

http://www .coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/tour_horizon_fr.pdf
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Avrupa Ortak Dil Kriterleri projesi, ogretmen ve ogrencilere ~u sorulan
sormaktad1r: yabanc1 dil ogretiminde ama~lanmiZI nas1l belirliyoruz?;
ogrenmenin etkililigini nasil ol~iiyoruz?; yabanc1 dilde ileti~im
kurdugumuzda tam olarak neler yap1yoruz?; yabanc1 dili daha iyi
ogrenebilmek i~in neler yapabiliriz?; yabanci dilde ileti~im kurabilecek
diizeye gelmek ogrendigimiz yabanci dili i~in ne kadar ogrenmeliyiz?
Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil diizeyleri ise
~ekill

~unlard1r:

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Dil Diizeyleri
UZMAN

(2 Yo!d in konu~cu Duzo!yi

·a:

YETKiN KULLANICI

CD0ZEYi

IJJ
....1

Cl O~r~ Du.w;

>

IJJ

N
::)

~ 82il•oWu"'V

a::
IJJ
u

~ AlAo• "" o.,..,;

BAcliMSIZ KULLANICI
Bl Bairm su: Oil Kullamm 1

c

TIMEL KULLANICI

IJJ

m

AL Oil Tannna Ouz.!l'i
TEMEL

(Little ve Perclova, 2001)
~ekil

1'de gosterildigi gibi Avrupa Ortak Dil Kriterleri 'nin 6 dil diizeyi
Al-A2-Bl-B2-Cl-C2'dir.

belirlemi~tir:

Bu 6 dil diizeyinin a~Iklamalan

a~ag1da

verilmektedir (Pillieux, 2005):

1) A1 dil diizeyindeki yabanc1 dil ogrenen bir ogrenci dinledigi, okudugu
basit ciimleleri anlar ve cevap verebilir, basit konulu yava~ konu~mah
ileti~imler kurabilir, basit konularda k1sa yazilar yazabilir. Kendisiyle,
ailesiyle ve yakm ~evresiyle ilgili sohbetlere katilabilir.
2) A2 dil diizeyindeki yabanc1 dil ogrenen bir ogrenci dinledigi, okudugu
basit metinleri anlar ve bu metinlere ait sorulara dogru cevaplar verebilir,
basit konulu yava~ konu~mah ileti~imler kurabilir, basit konularda k1sa
yazllar yazabilir. Ah~veri~ yapabilir, yapacag1 yolculuk hakkmda bilgiler
alabilir, (konser, parti, sinema, tiyatro, vs ... ) bileti alabilir, nasil gidecegini
sorabilir ve yol tarifi yapabilir, gUncel konulu konu~malara katllabilir.
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3) A1 ve A2 diizeyindeki bir ki~i temel olarak, temel dil kurallanm
uygulayan ki~ilerdir. Al, A2 dil diizeyindeki bireyler temel kullamctlar
olarak ifade edilmektedir.
4) Bl dil diizeyindeki yabanct dil ogrenen ogrenci ogrendigi yabanct
dilin konu~uldugu iilkeyi ziyaret edebilir ve burada bulundugu sure
i~erisinde o iilkenin halktyla fazla zorlanmadan ileti~im kurabilir, onlara
sorular sorabilir, onlann sorulanna cevaplar verebilir, uzun tasvirler
yapabilir, ge~mi~ deneyimlerinden bahsedebilir, gelecekle ilgili projelerini
anlatabilir, ~evresindeki hayvanlan ve nesneleri betimleyebilir.
5) B2 dil diizeyindeki yabanct dil ogrenen ogrenci herhangi bir konunun
olumlu/olumsuz yonlerini a~tklayabilir, bir olaym neden ve sonu~lanm
anlatabilir, kendi gorii~iinii ifade edebilir, yorumlar yapabilir.
6) c 1 dil diizeyindeki ogrenci ogrendigi yabanct dilin konu~uldugu
iilkeye gittiginde oradaki halkla kolayhkla ileti~im kurup ya~ammt
siirdiirebilir, onlara bir~ok konuda sorular sorabilir, sorulanna cevap
verebilir, yaptlan uzun konu~malan (konferanslan) anlayabilir.
7) C2 dil diizeyi ise ancak ana dili olan birey bu diizeye ula~abilir C 1
diizeyi ise bireyin yabanct dilde ula~abilecegi en list diizey olarak kabul
edilmektedir.
A~agtdaki

tabloda 6 dil diizeyinin gerektirdigi yabanct dil egitim saatleri

verilmektedir.
Tablo 1 Dil Diizeylerinin Gerektirdigi Ders Saatleri
Dil Diizeyleri

Al
A2
B1
B2
C1

Gerekli Ders Saati Toplam1
60-1 00 ders saati
100-120 ders saati
150-180 ders saati
200-250 ders saati
250-300 ders saati

(Rosen, 2007)
Tablo 1'de gosterildgi gibi, yabanct dil ogrenen bir bireyin ortalama
olarak A 1 dil diizeyini 60-100 ders saatinde, A2 dil diizeyini 100-120 ders
saatinde, B1 dil diizeyini 150-180 ders saatinde, B2 dil diizeyini 200-250
ders saatinde ve C1 dil diizeyini ise 250-300 ders saatinde tamamlamast
beklenmektedir.
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A~agtdaki tabloda <;e~itli egitim kademelerinde ogrenci ve ogretmenlerin
edinmeleri gereken yabanc1 dil diizeyleri gosterilmi~tir:

Tablo 2 <;e~itli Egitim Kademelerinde Yabanc• Dilde Edinilmesi
Gereken (Ogrenciler ve Ogretmenler i~in) Dil Diizeyleri
Egitim
Kademeleri
ilkokul
Ortaokul
ir niversite

DiiDiizeyleri
( Ogrenciler i£in)
Al
B2
Cl

Dil Diizeyleri
(Ogretmenler i£in)
B2
Cl
Cl

Tablo 2 'de gosterildigi gibi, ilkogretim okulu egitim kademesinde
ogrencilerin edinmesi gereken dil diizeyi en az A 1 iken ogretmen1erin ise
B2 dil diizeyine ula~malan beklenmektedir. Aynca ortaogretim
kademesinde egitim alan ogrencilerin yabanc1 dilde ula~malan gereken dil
diizeyi B2 dil diizeyi iken ogretmenlerinki ise bu kademede C 1 dil diizeyine
eri~mektedir. Oniversite kademesinde ogrenci ve ogretmenlerin yabanc1 dil
edinimlerinin C 1 dil diizeyinde olmas1 beklenmektedir. Bu diizeyler, AL TE
(Association of Language Testers in Europe), ICC (International Certificate
Conference), IELTS (International English Language Testing System) ve
DIALANG gibi, Avrupa Birligi i<;inde yabanc1 dil ogrenim/ogretim
siirecinde hedeflenen dilsel yeti basamaklanmn ortak ol<;iitler <;er<;evesinde
belirlenmesiyle yiikiimlii kurumlann <;ah~malan sonucunda saptanmi~tir
(Sevil, 2004).
3.3. A vrupa Dil Portfolyosu
Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Konseyi'nin, <;ok dilli ve <;ok kiiltiirlii
bir A vrupa hedefi yo lunda bireylerin dil yeterliliklerini genel dil ol<;iitlerine
uygun olarak aynntih bi<;imde ifade etme arac1 olarak geli~tirilmi~tir.
Avrupa Dil Portfolyosu genel olarak <;ocuklar (10-14 ya~), gen<;ler (1518 ya~), yeti~kinler (18 ya~ ve sonras1) olmak iizere 3 farkh ya~ grubuna
gore geli~tirilmi~tir (Council of Europe, 2007):
Geli~tirilen <;e~itli ya~lar i<;in haztrlanmi~ bu 3 farkh tip dosya once
okullarda ve dil kurslarmda uygulamp, daha sonra uygulamadaki sonuca
gore gerekliyse diizeltmeler yapthp A vrupa Konseyi Akredite
Komisyonu'na akredite olmas1 i<;in gonderilmektedir. Bu komisyon Mayts
ve Eyliil aylannda olmak iizere ytlda 2 kez toplanmaktad1r. Gonderilen bu
<;e~itli ya~lar i<;in haztrlanan Avrupa Dil Portfolyosu Dosyalan bu komisyon
tarafmdan incelenip onaylandtktan sonra, Avrupa Konseyi'ne iiye iilkelerce
tamnm1~ bir belge haline getirilmektedir. Komisyonun kuruldugu 2000
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yllmdan bu yana akredite olmu~ 53 s;e~itli ya~lara (<;ocuklar, Yeti~kinler ve
Gens;ler ve Yeti~kinler) uygun Avrupa Dil Portfolyosu Dosyalan
bulunmaktadu3 .
Avrupa Dil Portfolyosunda Kendini Degerlendirme Tablosu vard1r. Bu
tablo a~ag1da yer almaktadu (Council of Europe, 2007):

3

http://culture2.coe.int/portfolio/ inmc.asp?L=E&M=St/208-1-0/main_pages ../&L
=E&M=St/208-1-0-1
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Tablo 3: Kendini Degerlendirme Tablosu
AI.

Anlama
Dir~Em!

•

A2

Benimle,
ailemle ve
yakm
9evremle
ilgili tarudlk
sozr::tikleri ve
90k temel
kahplan,
yava~ venet

Beni dogrudan
ilgilendiren konularla
ili~kili kal1plan ve 90k
slk kullarulan
sozr::tikleri
anlayabilirim
(Omegin; en temel
ki~is e1 ve ailevi
bilgiler, ah~veri~, yerel
konu~dugu 9evre, meslek gibi).
K1sa, mt, basit ileti ve
nda
anlayabilirim duyurulardaki temel
di.i~Unceyi

•

Okuma

Bl
i~, okul, bo~ zaman ve

b enzeri ortamlarda stirekli
tartl~llan bildik
konulardaki net, standart
konu~ ana hatlaruu
anlayabilirim. GOnce!
olaylar ya da ki~isel ilgi
a1aruma giren konularla
ilgili radyo ve televizyon
pro~ 9ogunun
ana hatlaruu yava~ ve na
konu~dugunda

anlayabilirim.

kavrayabilirim.
Katalog,
duyuruyada
afi~ gibi
yazlll
metinlerdeki
bildik adlan,
sozr::tikleri ve
9ok basit
tiimceleri
anlayabilirim

Cok klsa ve bas it
metinleri okuyabilirim.
ilanlar' kul1arum
kllavuzlan, meniiler ve
zaman t;izelgeleri gibi
basit giinli.ik
metinlerdeki
ongoriilebilir bilgileri
kavrayabilir ve klsa
ki#sel mektuplan
anlayabilirim.

Meslekle ilgili ya da
giinli.ik dilde en slk
kullan1lan s ozr::tikleri
i9eren metinleri
anlayabilirim. Ki~is e1
mektuplarda betimlenen
olay duygu ve dilekleri
anlayabilirim.

Cl
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GUncel bir korru
olmas1 ko~uyla uzun
konu~ ve sunumlan
anlayabilir, ~lk
tOme elerle yapllan
tartl~malan takip
edebilirim. Televizyon
haberlerini ve giincel
olaylara ili~kin
pro~9ogunu

C2

ist~ canh, ister

Apk93yapllandmlmarru~
ve ili~kiler a9lk93b elirtilmemi~

yaym ortarrunda

sadece ima
edilmi~ olsa bile
uzun kon~malan
anlayabilirim.
Televizyon

an1amakta
zorluk 9ekmem.
Sa dec e, nonnal
ana dili h!zmda
ise aksana
ah~abilmem i9in
biraz zamana
ihtiyaclffi
olabilir.

pro~ve

anlayabilirim. Standart fihn1 eri faz1a
zorluk 9ekmeden
dilin kullaruld!~
anlayabilirim.
fihnlerin 90 gunu
anlayabilirim.
Yazarlarm belirli
tutum ya da gii~i.i
b enims edilderi, giinc e1
s orunlarla ilgili
makaleleri ve rap orlan
okuyabilirim. Cag~
edebi metinleri
anlayabilirim.

-

-·

~!sun hi9~~urunu
.. ..
onu~

I

)::.
I

§

c::
~

1

0

;::::·

~

a=Ti
,...

a
1.1')

c::

Dslup
farkWiklarm!
ayut ederek uzun
ve karma~lk,
somut ya da edebi
metinleri
okuyabilir, ilgi
alarumla ilgili
olmasalar bile
herhangi bir
u:z:manllk alanma
giren makale ve
uzun teknik
bilgileri
anlayabilirim.
-

J

Kullan!ffi
kllavuzlan,
=Jailbk alanma
yonelik
makaleler ve
edebi metinler
gibi soyut,
yap1sal ve
dilb ilgis e1 a91dan
~lkhemen

hementi.im
metin ti.irlerini
kolayllkla
okuyabilir ve
anlayabilirim.

_L__

~
~:
~
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~

~
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;::::·
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c:

Bildik konular
w faaliyeller
kij;inin
soylediklerini
hakkmda
KonUfma daha yaw$ bir
dogrudan bilgi
Kar,Jhkh kon~ma hrzrnda alq;verifini
gerekliren basil
KonUfma lekrarlamas1 w
'Ill alq;!lmq;
soylemek
islediklerimi
iflerde ilelifirn
kurabilirim.
ol~lurmada
bana yardmu: 1
Genellikle
olmas1 ko~uluyla, kon~may:t
basil yoldan
siirdiirebile cek
ilelifirn
kadar
kurabilirim. 0
anlamasam da
anki gereksinime klsa sohbellere
ya da 90k bildik kalllabilirim.
konulara ilifkin
alarilarda basil
sorular sorabilir
wcevap
wrebilirw
cevap
wrebilirim .

•

Sii.r:li
Anlatun

K8!lllltldaki

y l!fadlgim yeri
wlaruch~m

J.til;ileri
belimle mek i9in
. basil kallplar w
liimceler
kullanabilirim.

Basil bir dille
aile mi ve diger
insanlar1, Yl!fam
ko~ullann!,

egilirn
ge 9mifimi ve
sonifimi
belimle mek i9in
bir dizi kallp 'Ill
liimceyi
kullanabilirim.

Dilin kon~uldugu iilk.ede
seyahal ederken ortaya
91kab ile cek bir9ok durumla
bl!fa 91kabilirim. Bildik, ilgi.
alan! rna giren Y:a da giin1 iik
Yi!famla ilgili (Orne gin; aile,
hob~ if, yolculuk w giincel
olaylar g!bi) konularda
haz!Ihk yapmadan
kon~malara kal!labilirim

Ogrendigim dili ana
dili o larek kon ~an
kij;ilerle an~may:t
miimkiin kllac ak bir
aklc1hkve
dogalllkla ilelil;im
kurabilirim. Bildik
konulardaki
lartq;malarda, kendi
gti~lerimi
~!klay:tp

deslekleyerek elkin
olarekyer
alabilirirn.

Kullanaca~m

sozcUkleri 9ok
fazla aramallsJZm,
kendirni aklc1 ve
do gal bir b il;imde
ifade edebilirim.
D~ loplumsal w
mesleki am~lar
il;in esnek w elkili
bir ~ekilde
kullanabilirim.
D~iincew

flkirlerimi ~ lk bir
anlal!mla dile
gelirebilir w
~Imdakilerin
kon~malarJYla
~kilendirebilirim.

Deneyirnleri~ hayalleri~

umullanm!, isleklerimi w
olaylan belirnle mek i9in
9e~illi kahplan yalm b ir
yoldan bilbirine
baglayabilirim. D~iince w
planlara i)ifkin ~lklamalan
w nedenlerini klsaca
s!Ialayabilirim. Bir oykiiyii
anlalabilir, bir kilap ya da
f!l.min konusunu aklarab ilir
w izlenimlerirni
belimleyebilirim.
---

ilgi alaruma gi.ren
9e~illi konularda
~lk ve aynnlili
belimle meier
yspabilirim. Ce~illi
se9eneklerin o lumlu
w olumsuz
yanlarll\1 ortaya
koyarak bir konu
hakkmdagti~

bildirebilirim.

Hil; zorlanmadan her liirlii
kon~ma ya da larlq;maya
kalllabilir, deyimler w
kon~ma diline ail
ifade Jeri anlayabilirim.
Kendimi aklc 1bir ~ekilde
ifade edebilir, anlamdaki
ince aynnl!)an kesin ve
dogru b ir bil; irnde
vurgulayabilirirn. Bir
sorunla ~lli!fl!Sam,
geriye dtiniip, ~lltldaki
insanlarm fark elmelerine
fl!Sal wrmeyecek b ir
uslal!kla ifadelerimi
yeniden
ysp!l.andliab ilirim.

~
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::0

~
~

~
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~
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~:

K~lk konulan
all lemalar la

Her konuda, baglama
uygun bir iislupla w
dinleyenin one mli
biiliinle~lirerek,
~lk ve aynnlili bir noklalan ay:trl edip
bil;imde anlalabilir, arumsamasma yarchmc1
belir li bakq; ~ !l.ar1 olacak ~ekilde
ge ]iflirip uygun bir kon~mam1 elkili ve
manllksal bir ~ ekilde
sonU9la
kon~mam!
ysp!l.andliab ilir, ~ ik,
lam.amlayabilirirn. .1hr bir b elirnleme ya
da~llgti~ii

sunabilirirn.
'J
'J

~

):.

Yanh
Anlatlm

..

Yazma

K1sa ve bas it
tiimcelerle
kartpostal
yazabilirim
(Omegin; tatil
kartpostal1yla
selam gondermek
gibi) Ki~isel bilgi
i9eren formlan
doldurabilirim
(Omegin; otel
kay1t formuna
isim, uyruk ve
adres yazmak
gibi)

K1sa, basit
notlar ve
iletiler
yazabilirim.
Te~ekkiir

mektubu
gibi 90k
las a ki~isel
mektuplar
yazabilirim.

Bildik ya da
ilgi alamma
giren konularla
baglant!h basit
bir metin
yazabilirim.
Deneyim ve
izlenimlerimi
betimleyen
ki~isel

mektuplar
yazabilirim.

-

Ilgi alamma giren 9ok
9e~itli konularda
anla~ ll1r, a yrmt!h
metinler yazabilirim.
Belirli bala~ apsma
destek vererek ya da
kar~1 9ikarak bilgi sunan
ve nedenler ileri siiren
bir kompozisyon ya da
rap or yazabilirim.
Olaylann ve
deneyimlerin benim i9in
ta~1diklar1 onemi on
plana 9ikaran mektuplar
yazabilirim.

Golii~lerimi

aynnt!l1
bir bi9imde, a9ik ve iyi

yap1landu:llml~

metinlerle ifade
edebilirim. Bir mektup,
kompozisyon ya da
raporda, onemli
oldugunu dii~iindiigiim
konulan on plana
9ikararak karma~ik
konularda yazabilirim.
Hedefbelirledigim
okuyucu kitlesine
uygun bir iislup
se9ebilirim.
-

Uygun bir uslupla a9ik, I
alac1 metinler
I
yazabilirim. Okuyucunun
onemh noktalar1 ayu:t
edip anlamasma
;
I
yard1mcl olacak etkili,
mantiksal bir
yapllandu:mayla bir
gorii~ bildiren karma~ik
mektuplar, raporlar ya da
makaleler yazabilirim.
Mesleki ya da edebi
yap 1t o zetleri ve
ele~tirileri yazabilirim.
-·
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Tlirkiye'de bir adet Avrupa Dil Portfolyo Dosyas1 2003 y1hnda akredite
olmu~tur. Bu dosya Hacettepe Universitesi Egitim Bilimleri Boliimii

Ogretim Uyesi ve Avrupa Konseyi Ulusal KoordinatOrii Prof. Dr. Ozcan
Demirel tarafmdan 10-14 ya~ Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) Avrupa
Konseyi tarafmdan akredite edilmi~tir
Aynca ~ekil2'de Avrupa Dil Portfolyosunun bOliimleri gosterilmektedir.

~ekil2

Avrupa Dil Portfolyosunun Boliimleri

DiLDOSYASI

OiL BiYOGRAFiSI

DILPASAPORTU

(Little ve Perclova, 2001)

3.31. Dil Pasaportu
Birinci boliimii olan Dil Pasaportunda ogrenilen yabanc1 diller i<;in
Avrupa Ortak Dil Kriterleri'ne gore belirlenen dil becerisinin profili, dil
ogrenim ge<;mi~i ve kiiltiirler aras1 deneyimler, sertifika ve diploma kay1tlan
bulunmaktad1r.
Dil Pasaportu bOliimiinde, ogrenilen yabanc1 diller i<;in Avrupa Ortak Dil
Kriterlerine gore belirlenen dil becerisinin profili, dil ogrenim ge<;mi~i ve
kiiltiirler aras1 deneyimler, sertifika ve diploma kay1tlan bulunmaktadu.
"Nas1l Ogrenirim" alt bOliimiinde ise yabanc1 dil ogrenen ve ogrenmekte
olan bireyin ogrendigi dili nas1l ogrendigi maddeler halinde Slfalanml~hr ve
yabanCl dil ogrenen birey bu ifadelerden kendisi i<;in dogrulugunu
onaylad1g1 zamanlarda kar~1Slndaki bo~ kutucuklan i~aretleyecektir.
"Yapabildiklerim" alt boliimiinde ise, dinleme, okuma, kou~ma ve
yazma becerisinde AI, A2 ve Bl dil diizeylerinde yapabilirim ifadeleri
verilmi~tir. Bu ifadelerin ka~1 siitiinlannda ~u 3 bo~luktan (<;ok yard1mla,
biraz yard1mla, yard1m almadan) kendine uygun olamm i~aretlemesi
istenmi~tir.

i.~adelerin kar~1sma kendilerine uyan bo~luklan
Ogrencinin bildigi Avrupa dillerini, bu dillerin
diizeylerini ve dildeki yeterlilik diizeylerini gosteren bir belgedir. Bireyin

Ogrenciler

bu

i~aretlemektedirler.
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belirli donemlerde edindigi degi~ik dillerdeki dil becerisi (dinleme, okuma,
konu~ma
ve yazma) ve diizeylerinin (Al, A2, Bl, B2, Cl, C2) dil
pasaportuna i~lemesi gerekir. Aym zamanda bireyin yabanc1 dille ilgili
hangi sertifika ve diplomalara sahip oldugunu gosterir. Bunun dt~mda, bu
pasaportta bireyin varsa yurt dt~mda bulundugu siireler, bu siire i~erisinde
gordiigii ogrenim ve mesleki deneyim, katlldtgt kurslar, gordiigii dil
ogremm1, aldtgt sertifika ve diplomalan kaydedebilecek tablolar
bulunmaktadtr (Council of Europe, 2007).
3.3.2. Dil Biyografisi
Dil ogrenim ge~mi~i ise adeta bir oz
boliime dil ogrenim ge~mi~i yazllmaktadtr.

ge~mi~

goriiniimiindedir ve bu

Bu boliimiin birinci amac1 ogrenenlere yurt i~i ve dt~mda i~ arama ve bir
iist ogrenim kurumuna devam etme, okul degi~tirme gibi durumlarda
kullanacaklan, edinmi~ olduklan dilbilimsel ve kiiltiirel becerisin kaydtm
tutmalanna olanak saglamak ikinci amac1 ise ogrenenlerin kendi dil
becerisini geni~letmek ve ilerletmek i~in gosterdikleri 9abay1 onaylayarak,
dil ogrenme konusunda motive etmelerini saglamaktlr (Little ve Perclova,
2003, Akt. Demirel, 2004).
ikinci bOliimii alan Dil Biyografisinde yer alan bilgiler arasmda
kullamcmm kiiltiirel, sosyal ve dilbilimsel deneyimlerinin detayh olarak
belirtebilecegi biyografi bOliimii, Avrupa Konseyi 'nin belirlemi~ oldugu
ortak kriterlere dayah olarak ogrenenin kendi kendini degerlendirmesi i9in
kontrol listeleri, Avrupa Ortak Dil Kriterler'inde belirtilmemi~ alan farkh
beceri ve yeterlilikler tammlar i~in kontrol listesi ya da benzeri bir form,
ogrenenin, dil ogrenmesi ile ilgili olarak yaptlgt ki~isel planlanmalan,
hedefler stralanmaktadtr (Schneider ve Lenz, 2001 ).
Bu boliimdeki 4 alt boliim a~gtda apklanmaktadtr.
"Dilsel Hedefler" alt boliimiinde, ogrenilen l'tilin neden ogrenildigi ve
ogrenenin hangi hedeflerinin oldugu a~1k9a yazllmaktadtr (Council of
Europe, 2007). "Dilsel Ozge9mif' alt boliimiinde, dil ogrenimi ile ilgili
ya~amlan her tiirlii deneyim kronolojik olarak yazllacaktlr. Omegin ki~inin
~ocuklugunda ya~ad1g1 deneyimler, evde konu~ulan diller, bir yurtd1~1
seyahatinde ya da yurtdt~mda ge~irilen bir donemde ogrenilen diller, kendi
iilkesinde konu~ulan diller ve bu dillerle kurdugu ili~ki gibi, bilgiler buraya
kaydedilmektedir. "Onemli Dilsel ve Kiiltiirel Deneyimler" alt boliimiine o
dil ile ilgili ya~amlan ~ok ozel ve dil ogrenme siirecinde onemli etki yapm1~
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olaylar yazllacaktlr. Omegin iilkesine gelen ve ogrendigi dili konu~an bir
turist ile kar~1la~ma veya o dilde okunan ve c;ok etki uyandtran, iz buakan
bir kitap ya da ogrendigi dilin iilkesindeki kiiltiir ile kendi kiiltiirii arasmdaki
farkhhklar kaydedilmektedir. "Dilsel Durum" alt bOliimii oldukc;a geni~tir.
Bu alt bOliimde "Kendini Degerlendirme Tablolan" olarak adlandmlan ve
"Yapabilirim" tammlanndan olu~turulmu~ ifadeler yer alamaktad1r. Bu
tablolarda once bir yapabilirim tammlamas1 verilmi~, bunun yanma
ogrencinin i~aret koyabilecegi 3 ~1k (Bunu yapabilirim-Bu benim hedefimBunu Yapabilir) verilmi~tir. Bu tabloda daha onceden Avrupa Dil
Portfolyosu'nda bahsedilen altl diizeyde her beceriye gore ayn ayn
yapabilirim tammlan bulunmaktad1r.
3.3.3. Dil Dosyast
Dc;iincii bOliimii olan Dil Dosyasmda orijinal belge ve dokiimanlar yer
almaktad1r. Bu belge ve dokiimanlar ~unlard1r: diploma ve sertifikalar;
mektuplar; fotograflar; hatlralar; hikayler; giinliigiinden sayfalar; ~iirler;
projeler; smavlar; en begenilen odevlerdir (Pillieux, 2005).
Dil dosyas1 ise ki~inin ogrendigi yabanc1 dilde ald1g1 tiim orijinal
belgelerin yer ald1g1 boliimdiir. Bireyin hedef dilde yazm1~ oldugu yaz1lar
ya da yapm1~ oldugu her tiirlii c;ah~malar, bildiri, kitap gibi yaymlar, ald1g1
diploma ve sertifikalann bu boliimde yer almas1 istenmektedir. Bu
dokiimanlan ogrenenin tarih ve adlanyla ya da omekleri ile dosyasmda
bulundurmas1 gerekmektedir (Rosen, 2007).
'
3.4. Tlirkiye'de Avrupa Dil Portfolyosu <;ah~malan
Tiirkiye'de bu proje, Milli Egitim Bakanhg1, Talim ve Terbiye Kurulu
Ba~kanhgmda 01.10.2001 tarihinde alman bir Makam onay1 ile ba~lamt~tlr.
Bu baglamda, 2004-2005 ogretim ythna kadar once pilot okullarda
uygulamalann yaptlmast, 2004-2005 ogretim ythndan sonra da, tiim Avrupa
Konseyi iiye iilkelerinde bu uygulamanm yaygmla~tmlmast planlanm1~t1r.
Avrupa Birligi bu projeye parasal destek saglamaktadtr.
2001-2002 ogretim ythnda, Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmda
proje c;ah~masma ba~lanmt~tlr. Ankara ve Antalya pilot illerinde 10 okul
sec;ilerek toplam 20 pilot okul belirlenmi~tir. 2004 yilmda ise uygulama
yaptlan pilot okul saytst 30'a c;tkmt~tlr. Tablo 2.8.'de pilot okullann yer
aldtgt ~ehirler ve bu ~ehirlerdeki pilot okul saytlan gosterilmektedir. Aynca
bu pilot okullardaki ogretmen ve ogrenci saytlan verilmektedir (Demirel,
2007):
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Tablo 3 Avrupa Dil Portfolyosu'nun Uyguland•g• Pilot Okullarm
Bulunduklan Sehirler, Okul, Ogretmen ve Ogrenci Saydar1
Sehir
Okul Say1s1 Ogretmen Say1s1 Ogrenci Say1s1
Ankara
12
24
486
Antalya
7
14
224
istanbul
5
10
285
izmir
1
2
76
Adana
2
80
2
Gaziantep
72
2
48
Bursa
1
1
46
2
Edirne
40
1
2
Diizce
1357
Top lam
30
60
(Demirel, 2007)
Tablo 3'de gosterildigi gibi, Avrupa Dil Portfolyosu'nun uygulamaya
koyuldugu pilot okullar ~u ~ehirlerde bulunmaktadtr: Ankara, Antalya,
istanbul, izmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Edime ve Diizce'dir. Ankara'da
12 okulda, 24 ogretmenle, 486 ogrenciyle, Antalya'da 7 okulda, 14
ogretmenle, 224 ogrenciyle, istanbul' da 5 okulda, 10 ogretmen1e, 285
ogrenciyle, izmir'de 1 okulda, 2 ogretmenle, 76 ogrenciyle, Adana'da 1
okulda, 2 ogretmenle, 80 ogrenciyle, Gaziantep'te 1 okulda, 2 ogretmenle,
72 ogrenciyle, Bursa'da 1 okulda, 2 ogretmenle, 48 ogrenciyle, Edime'de 1
okulda, 2 ogretmenle, 46 ogrenciy1e ve de Diizce' de ise 1 okulda, 2
ogretmenle, 40 ogrenciyle bu dosya uygu1anmaya <;ah~tlmt~hr (Demirel,
2007).
Pilot okullarda uygulamaya ge<;meden once bu okullarda gorevli
ingilizce ogretmenleri hizmet i<;i egitime ahnmt~ ve dil dosyast projesi
aynntth bir ~ekilde tamttlmt~hr. Farkh Avrupa iilkelerinde geli~tirilen
omekler incelenmi~, dil betimleyicileri analiz edilmi~ ve uygulama
siirecinin nastl olacagt konusu Uzerinde durulmu~tur (Demirel, 2007).
2002-2003 ogretim yth ba~mda, haztrlanan dil geli~im dosyast modeli,
denenmek amactyla okullara gonderilmi~ ve boylece proje pilot okullarda
uygulanmaya ba~lamt~br. 2003 Mayts aymda dil geli~im dosyast modeli,
Avrupa genelinde ge<;erlilik alabilmek amactyla Avrupa Konseyi'ne
sunulmu~tur. Avrupa Ulkeleri tarafmdan haztrlanan dil geli~im dosyalannm
ge<;erliligini onaylayan "Gecerlilik Komitesi" (Validation Committee),
Tiirkiye tarafmdan haztrlanan dosyayt incelenmi~, Avrupa Konseyi dil
ogrenme standartlanna uygun bulunmu~ ve A vrupa <;apmda akredite
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etmi~tir.

2004-2005 ogretim ythnda Talim ve Terbiye Kurulu
2 ayn 9ah~ma komisyonu olu~turulmu~ ve ADG
Dosyast'yla ilgili 9ah~malara devam edilmi~tir4 • Birinci Komisyon, 15-18
ya~ grubu ogrenciler iyin haztrlanmt~ dil dosyasmda yer alan dil
betimleyicileri (language descriptors) i9in ogrenme etkinlikleri ve test
maddelerini diizenlemeyi hedeflemi~ ve B 1 diizeyi ile B2 diizeyi i9in ornek
test maddeleri ve ogrenme etkinlikleri haztrlamt~ttr. ikinci Komisyon ise
10-14 ya~ grubu i9in yeni bir Avrupa Dil Geli~im Dosyast modeli
geli~tirmeyi hedeflemi~tir. 2005-2006 ogretim ytlmda 10-14 ya~ grubu iyin
geli~tirilen Avrupa dil geli~im dosyast mode linin haztrlanmast tamamlanmt~
ve 15 ilkogretim okulunda pilot 9ah~mast yaptlmt~ttr. Geli~tirilen model,
Avrupa Konseyine akredite edilmesi i9in sunulmu~ ve 80.2006 ge9erlilik
numarast ile bu 9ah~ma da akredite edilmi~tir5 •
Ba~kanhgt 'nda

AODK Projesi kapsammda Avrupa Konseyi'nin her ytl diizenledigi
Uluslararast Avrupa Dil Portfolyosu toplanttsma Tiirkiye Milli Egitim
Bakanhgt ba~kanhgmda kattlmaktadtr. Bu toplantt 23 Ekim 2003 tarihinde
istanbul'da yaptlmt~ttr. Bu toplantmm organizasyonu, Milli Egitim
Bakanhgt, Dt~ ili~kiler Genel Miidiirliigii tarafmdan yiiriitiilmii~ ve Milli
Egitim Vakft ile "Ozel Okullar Dernegi" nden parasal katkt ahnmt~ttr.
Tiirkiye' de bir adet Avrupa Dil Portfolyo Dosyast 2003 ythnda akredite
olmu~tur. Bu dosya Hacettepe Universitesi Egitim Bilimleri BOliimii

Ogretim Uyesi ve Avrupa Konseyi Ulusal KoordinatOrii Pro£ Dr. Ozcan
Demirel tarafmdan 10-14 ya~ Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) Avrupa
Konseyi tarafmdan akredite edilmi~tir (Demirel, 2007).
Giiniimiizde ise, ozel ilkogretim okullan arasmda Ozel Bilfen ve Ozel
~i~li Terakki ilkogretim okullannda yabanct dil derslerinde ogrenciler
Avrupa Ortak Dil Kriterleri hakkmda bilgilendirilip Avrupa Dil Portfolyosu
uygulanmaktadtr.

4

5

http://ttkb.meb.gov.tr/menu/avrupa_ dil/elp_aciklama.htm
http://ttkb.meb.gov .tr/menu/avrupa_ dil/elp_ aciklama.htm
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3.5. Tiirkiye'de Yabanct Dil Egitimi
Ulkemizde 8 ytlhk kesintisiz zorunlu ilkogretim ve ardmdan
yaptlandtrmacthk yakla~tmmm uygulanmastyla ilkogretim kademesinde
yabanct dil egitiminin onemi artmt~ttr. Devlet ilkogretim okullannda 19971998 ogretim ythnda uygulamaya konulan 8 ytlhk ve kesintisiz zorunlu
egitim yasastyla 4 ve 5. stmflarda 2 saat ve 6-7 ve 8. stmflarda 4 saat
yabanct dil egitimi verilirken se9meli dersler kapsammda ise 4-5-6-7 ve 8.
stmflarda 2 saat ikinci yabanct dil egitimi verilmesi karan almmt~ttr6 .
2007-2008 ogretim ythnda Talim ve Terbiye Kurulu'nun 04.06.2007
tarih ve 111 sayth karanyla kabul edilen yeni uygulama ile ilkogretim
okullannm haftahk ders 9izelgesi degi~mi~tir.
Tablo 4 ilkogretimde Haftahk Yabanct Dil Ders Saatleri'
Yabanc1 Dil Dersleri

Zorunlu
Se~meli

4. Sm1f

3
2

S.Smif

3
2

6. Sm1f

4
2

7.Smif

4

2

8. Sm1f

4

ikinci
Yabanct Dil: 1

Tablo 4'de gosterildigi gibi, ilkogretim okullannda zorunlu dersler
kapsammda yabanct dil egitim son yaptlan dfizenlemelerle 4 ve 5. stmflarda
3 saat, 6-7 ve 8. stmflarda 4 saat olarak verilirken se9meli dersler
kapsammda yabanct dil egitimi 4-5-6 ve 7. smtflarda 2 saat ve 8. stmflarda
ikinci yabanct dil dersi ise 1 saat olarak verilmektedir.
Ulkemizde gfinfimiizde ortaogretim kurumlannda verilen yabanct dil
egitimi derslerinde onemli dfizenlemeler yaptlmt~ttr. Talim ve Terbiye
kurulunun 11.09.2009 tarih ve 151 sayth Karan ile kabul edilen haftahk
ders programlan uygulanmaktadtr.
Bu geli~meler a~agtdaki tabloda gosterilmektedir:

6

http://www.meb.gov.tr/Stats/ist200 1/Bolum4s l.htm.
http:/I eacea.ec.europa. eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_ full_re
ports/TR_ TR.pdf
7
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Tablo 5 Genel Liselerde Farkb BoUimlerde Yabanc1 Dil Ders Saatleri8
Genel Liseler Yabanci Dil Ders
Saatleri

Fen Bilimleri Alam
Sosyal Bilmler Alam
Tiirk~e ve Matematik Alam
Yabanc1 Dil Alam

9. Sm1f

3
3
3
3

10. Sm1f

3
3
3
12

11. Sm1f

12

12. Sm1f

12

Tablo 5'te goriildiigu gibi Genel Liselerin Fen Bilimleri, Sosyal Bilmler
ve Tiirk9e ve Matematik alanlannda 9 ve 10. smtflarda haftada 3 saat
yabanc1 dil egitimi verilirken, 11 ve 12. stmflann haftahk ders programmda
yabanct dil dersi mevcut degildir. Genelliselerin Yabanc1 Dil alamnda ise 9.
smtfta 3 saat ve 10., 11. ve 12. stmflarda ise 12 saat yabanc1 dil dersi
uygulanmaktadtr.
4.

Sonu~lar

Ulkemizde Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi ve Avrupa Dil
Portfolyosu etkisiyle ilkogretim ve ortaogretim a~amalannda yabanc1 dil
egitimi konusunda ~u sonu9lara vanlmaktadtr: Her yeti~kinin bir veya
birden fazla yabanc1 dil bilmesi amactyla ilk ve ortaogretim kurumlannda
haftahk yabanc1 dil dersleri arttmlmt~tlr. Ancak ilkogretim ve ortaogretim
kademesinde yabanc1 dil derslerinin haftahk ders saatlerinin arttmlmast tek
ba~ma olumlu sonu9 getirmesi beklenemez aym zamanda bu derslerde
9e~itli ogretim materyalleri ve 9agda~ ogretim yontem ve teknikleri
uygulanmahdtr. Giiniimiizde ilk ve ortaogretim kurumlannda gorevli
yabanct dil ogretmenlerinin Avrupa Ortak Dil Kriterleri tarafmdan
belirlenen 6 dil diizeyinden en az B2 dil diizeyinde olmalan ~art1
getirilmeye ~ah~tlmaktadtr. Yabanc1 dil ogretmenlerinin en az B2 dil
diizeyine sahip olmalan sayesinde ogrencilerine ogretecekleri yabanct dil
diizeyi bu dogrultuda ilerleyecektir. Aynca ilk ve ortaogretim
kurumlanndan mezun olan ogrencilerin ise Avrupa Ortak Dil Kriterleri
tarafmdan belirlenen 6 dil diizeyinden en az B 1 dil diizeyinde olmalan
zorun1u1ugu getiri1meye 9aba1anmaktad1r. Ancak bu bi~imde ogrenci1erin
ortaogretimi bitirdiklerinde kendilerini ogrendigi/dikleri yabancl dil(ler)de
kendilerini iyi bir bi9imde ifade edebilmeleri desteklenmektedir. Sonu9
8

Ortaogretim Genel Miidiirliigii, http://ogm.meb.gov.tr/
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olarak ilk ve ortaogretim kurumlannda okuyan ogrencilerin, velilerin ve
gorevli yabanct dil ogretmenleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri ve Avrupa Dil
Portfolyosuyla hakkmda bilgilendirilerek ve ogrencilerle yabanct dil
derslerinde Avrupa Dil Portfolyosu uygulamalan yaptlmahdtr. Ancak bu
bi9imde ilk ve ortaogretim kademelerinde Avrupa Ortak Dil Kriterleri ve
Avrupa Dil Portfolyosu'nun uygulamalan daha anlamh olacakttr.
5. Oneriler

Ulkemizde Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi ve Avrupa Dil
Portfolyosu etkisiyle ilkogretim ve ortaogretim a~amalannda yabanct dil
egitimi konusunda ~u oneriler verilebilmektedir: ilk ve ortaogretim
kurumlannda ogrencilere yabanct dilin sevdirilmesi ve kolayca ogretilmesi
amactyla 9e~itli yabanct dil ogretim yontemlerinden ve teknolojik ara9 ve
gere9lerden yararlamlmahdtr. ilk ve ortaogretim kurumlannda yabanct dil
derslerinin 9agda~ ogretim materyalleri, yontem ve teknikleriyle
desteklenmesi sonucunda yabanct dil egitiminde daha ba~anh olunacakttr.
ilk ve ortaogretim kurumlannda gorev yapan yabanct dil ogrettnenlerine
Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi ve Avrupa Dil Portfolyosu konularmda
hizmeti9i egitimler verilmelidir. Bu hizmeti9i egitimlerle ogretmenler bu
konular iizerinde daha 90k bilgi edinip bu uygulamalarda daha ba~anh
olabileceklerdir. ilk ve ortaogretim kurumlanndaki ogrencilere ve
velilelerine Avrupa Ortak Dil Kriterleri Projesi ve Avrupa Dil Portfolyosu
konulannda konu~malar diizenlenmelidir. Bu konu~malar neticesinde
ogrenci ve veliler bu konularda yeni bilgiler edinecekler ve bu
uygulamalanmn yararlanm ke~fedebileceklerdir.
ilk ve ortaogretim
kurumlannda yabanct dil derslerinde Avrupa Dil Portfolyosu uygulamalan
i9in yaptlan 9ah~malar arttmlmahdtr. Bu 9ah~malann nitelik ve nicelik
olarak arttmlmastyla iilkemiz Avrupa'h iilkeler arasma girebilme adma
olduk9a onemli bir atthm kaydedecektir.
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