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Öz 

Ara t rman n amac , Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i (SÖ) anabilim dallar  bi-
rinci s n flar nda okuyan ö rencilere aksiyon ara t rmas yöntemiyle ngilizce I ve II dersle-
rini ö retmek, cinsiyet ve anabilim dallar gibi de i kenler aras ndaki ili kiyi incelemektir. 
Çal ma ayr ca, ö rencilerin ngilizce ye kar tutumlar n anabilim dallar ve cinsiyet de-

i kenlerine göre bulmay hedeflemi tir. Ara t rman n evrenini, E itim Fakültesi, Müzik, 
Resim ve S n f Ö retmenli i Anabilim Dallar ndaki ö renciler; örneklemini ise birinci 
s n fta ngilizce I ve II dersini alan ö renciler olu turmaktad r. Çal man n verileri, anket, 
gözlem, tutum ölçe i, vize ve final s navlar arac l yla toplanm t r. Verilerin analizinde 
istatistiksel hesaplamalar; yüzde (%), frekans, t-testi ve nitel betimleme yap lm t r.   

Ara t rma, Resim, Müzik ö rencileri ile S n f Ö retmenli i ö rencileri, k z ve er-
kek ö renciler aras nda, ngilizce ö renme ba ar lar aç s ndan önemli bir fark oldu unu 
göstermi tir. Ayr ca, Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin tutumlar aras nda 
istatistiksel anlaml bir fark olmamas na ra men, k z ve erkek ö renciler aras nda anlaml 
bir fark görülmü tür. Bu nedenle, yabanc dil ö retiminde Resim ve Müzik ö rencilerine 
pisiko-motor ö renmeye uygun yöntem ve teknikler, S n f Ö retmenli i ö rencilerine ise 
bili sel yöntem ve teknikler kullan lmas

 

önerilmi tir.    

Anahtar Sözcükler: ngilizce, dil ö retimi, aksiyon ara t rmas .   

AN ANALYSIS OF ART, MUSIC AND PRIMARY EDUCATION  
DEPARTMENT STUDENTS  LEARNING ENGLISH: 

 AN ACTION RESEARCH  

Abstract 

This study has aimed to analyse students successes in learning English I and II 
through the use of educational action research and to find out the relationships of variables 
like gender and class between the Fine Arts and Primary Education departments. Besides, 
the study has also analysed the students attitudes towards English according to sexes and 
classes. The population of the study Art, Music and Primary Education Department students 
in Education Faculty and the sample of the study is 170 students who take English I and II 
and are in year one. Data were collected by the use of observations, attitude scale, visa and 
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final exams. The collected data were analysed as statistical calculations, per centage (%), 
frequency, t-test, and qualitative descriptions. 

The analysis has indicated that there is a significant success difference in learning 
English between the Art, Music and Primary Education students, and between boys and 
girls.  Although there is no significant difference towards English among the three 
departments, there is significant attitude difference between boys and girls. Hence         
psycho-motor methods and techniques are suggested for the Art and Music students and 
cognitive methods and techniques are suggested for the primary education departmen 
students. 

Key Words: English, language teaching, action research.   

1. Giri

 

Günümüz ve ça n ko ullar göz önüne al nd nda, üniversite ö rencileri-
nin, en az bir yabanc dili iyi derecede bilmesi ve konu mas bir gereklilik oldu u 
kadar bir zorunluluk olmal d r. nternetle ileti im, dünyam z küresel bir köy haline 
getirmi tir; uzakl k, zaman ve mekan s n rl l klar n ortadan kald rm t r. Bu küçük 
dünyada, bilgisayar m zdaki internet ba lant s , yüzlerce üniversite kütüphanesine 
veya e itim-ö retimle ilgili sanal siteye kolayca ula mam za, bilgi ve tecrübemizi 
kolay ve ucuz ekilde art rmam za olanak sa lar. Bu ba lamda, bilimsel, ekonomik 
ve sosyal alanlarda geli mi ülkelerin ve üniversitelerin yay nlad bilimsel kitap 
ve makaleleri okuyup anlayabilmek için, o ülkelerin dilini iyi derecede bilme gere-

iyle kar la r z. Bu gereksinim, ülkemizdeki yabanc dil ö renme ve ö retme 
politikalar n gözden geçirmemizi ve mevcut problemlere acil ve kal c çözümler 
üretmemizi de zorunlu hale getirmektedir.  

Ülkemizde, ilkö retim ve orta ö retimde ö retmenler taraf ndan ö retilen 
yabanc

 

dilin konular n MEB belirlemektedir. Yüksekö retimde ise, ö retim ele-
man taraf ndan ö retilen yabanc dilin konular n YÖK belirlemektedir1. E itim 
Fakülteleri ndeki yabanc

 

dil ö retimi, yabanc diller bölümleri hariç, Fen Bilgisi 
ve Beden E itimi ö retmenli i ö rencileri için ikinci s n fta, ö retmenlikle ilgili 
di er 14 bölümde ise birinci s n fta ba lamaktad r. Haftada üç saat ve zorunlu bir 
servis dersi olarak ö retilen Yabanc Dil I ve II derslerinin haricinde di er s n flar-
da yabanc dil ö retilmemektedir.     

YÖK1, yüksekö retimde ö retilen Yabanc Dil I dersinin amac n öyle 
aç klamaktad r: Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri 
her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini be-
lirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste 
ilgi çekici ba lamlar yarat larak, dilin i lekli ini art r c al t rmalar verilerek, 
dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan m gösterilerek ö rencilerin dilsel ve 
ileti imsel yetileri geli tirilecek ve yabanc dil yeterlikleri art r lacakt r .  

                                                

 

1  http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm (02.02.2009) 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm
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Yabanc Dil II dersinin amac n

 
ise u ekilde tan mlamaktad r2: Bu ders, 

üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faali-
yette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullana-
bilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ö rencilerin Yabanc 
Dil I

 

dersinde kazand klar bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye ç kart lmas hedef-
lenmelidir. Bu yap l rken ilgi çekici ba lamlar yarat lmas na, dilin i lekli ini art -
r c al t rmalar yap lmas na, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan lmas na ve 
bu yolla ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri ile yabanc dil yeterliklerinin art -
r lmas na özen gösterilmelidir . 

YÖK, yabanc dil ö retimiyle ilgili ideal bir plan sunmaktad r ve her bö-
lüm ö rencilerinin kendi alanlar yla ilgili dört temel becerileri belli ölçülerde kul-
lanabilmelerini hedeflemektedir. Ancak ülkemiz gerçeklerinin de göz ard edile-
meyece i bilinmektedir. Veri analiz bölümünde görülece i gibi, bu çal maya kat -
lan ö rencilerin yar s n n yabanc dil dersi ilkö retim ve orta ö retimde ya bo 
geçmi tir ya da ba ka alandan ö retmenler ngilizce dersine girmi tir. Bu nedenle, 
YÖK ün ö retmeyi hedefledi i yabanc dil ö rencilere ö retilememektedir. Bunun 
yerine, temel ngilizce ö retilmeye çal lmaktad r. 

E itim Fakülteleri nin lisans programlar

 

2006-2007 de gözden geçirildik-
ten sonra, Bilgisayar ve Bilimsel Ara t rma Yöntemleri gibi yeni derslerin okutul-
mas bir gereklilik olarak hissedilmi tir. Ayn ekilde, yabanc dil bilgisi de ö ret-
menlerin kültürünü, sosyalli ini ve entelektüelli ini gösteren unsurlardan birisi 
olarak görülebilir. Yabanc dil bilen ö retmenler, di er ülkelerin e itim, ö retim, 
s nav ve de erlendirme sistemlerini inceleyerek, bunlar kendi meslek hayat nda 
uygulayabilir. Yine, yabanc dil bilen ö retmenler, di er ülkelerin okul ve veli 
ili kilerini inceleyerek okul yönetimi ve s n f disiplinine katk sa layabilirler. Ya-
banc dil dersi, ilkö retimden itibaren yüksekö retime kadar okutulan önemli ders-
lerden biridir. O nedenle, yabanc dil ö retimi ve bu konuda yap lacak çal malar, 
gelecekte uygulanacak milli e itim politikalar n n ekillenmesindeki yerini koruya-
cakt r.    

2.  Alanyaz n incelemesi 

Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i (SÖ) ö rencilerinin yabanc dil ö -
renmesine yönelik, YÖK Tez Kay tlar

 

internet üzerinden taranarak a a daki bilgi-
lere ula lm t r3: S n f Ö retmenli i bölümü ve ö rencilerine yönelik yakla k 55 
adet lisansüstü çal ma bulunmaktad r. Ancak yap lan incelemede S n f Ö retmen-
li i ö rencilerinin yabanc dil ö renmesini inceleyen çal maya rastlanmam t r. 
Resim  ö rencileriyle ilgili 9 adet lisansüstü çal madan hiçbiri bu ö rencilerinin 
yabanc dil ö renmesini incelememektedir. Müzik ö retmenli i ö rencileriyle ilgili 
ise 40 adet lisansüstü çal ma aras nda ö rencilerin yabanc dil ö renmesini incele-
yen çal ma mevcut de ildir.  

                                                

 

2  http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm (02.02.2009). 
3  http://tez2.yok.gov.tr/ (9.2.2009). 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm
http://tez2.yok.gov.tr/
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Ayr ca, internetten Google arama motoru ve Sonuçlar çinde Arama seçe-

ne i kullan larak Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin yabanc dil 
ö renmesi ara t r lm t r. Sadece Has rc (2006) Kolb un ö renme modelini kulla-
narak S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ö renme modellerini ara t rm t r. O ne-
denle, yap lan bu çal ma bu üç anabilim dallar nda okuyan ö rencilerin yabanc 
dil ö renmesini inceleyen, problemlerini tespit eden ve çözüm önerileri sunan öz-
gün bir çal mad r. Bu ba lamda, çal ma anabilim/anasanat dallar ndaki dersleri 
ö retecek/anlatacak ö retim elemanlar n n, o anabilim dallar ndaki ö rencilerin 
ö renme yöntemlerini bilmelerinin gere ini vurgulamas bak m ndan önemlidir.   

3.  Aksiyon ara t rmas

 

Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i anabilim dallar farkl alanlard r ve bu 
anabilim dallar nda aksiyon ara t rmas yöntemi kullan larak ngilizce ö retilmeye 
çal lm t r. Aksiyon ara t rmas yöntemi 1940 larda, Amerika da ortaya ç km t r 
ve ilk defa Corey (1953) e itim alan nda kullanm t r. 1950 y l nda ngiltere de 
kullan lmaya ba lanan bu yöntem 1960 lardan sonra ngiltere ve di er ülkelerde 
yayg nla maya ba lam t r. Aksiyon ara t rmas

 

yöntemi dünyada yayg nla t ktan 
sonra bu anlama benzer yeni terimler üretilmi tir: Bunlar aksiyon bilimi (action 
science), de erlendirmeci ö retim (reflecting teaching), de erlendirmeci pratisyen 
(reflective practitioner), s n f ara t rmas (classroom research) ve ara t rmac ö -
retmendir (teacher rsearcher). 1986 da e itimsel aksiyon ara t rmas (educational 
action research) kavram ilk defa Carr ve Kemmis taraf ndan üretildi (McNiff, 
1995:20) ve bu tarihten sonra e itim alan nda yap lan aksiyon ara t rmalar nda 
ara t rmac ö retmen, e itimsel aksiyon ara t rmas ve aksiyon ara t rmas kavram-
lar birbiri yerine veya ortakla a kullan lmaya ba lam t r. Bu ba lamda, aksiyon 
ara t rmas n n özelliklerinden e itimle ilgili olan boyutunu burada k saca aç kla-
mak yararl olacakt r.  

Di er anlam ara t rmac ö retmen (Stenhouse, 1988:142) olan aksiyon 
ara t rmas nda ö renme ve ö retme demokratik ekilde gerçekle ir ve demokrasi 
aksiyon ara t rmas n n en önemli özelliklerinden biridir (Kember, 2000:29). Aksi-
yon ara t rmalar nda, ö retilecek konular, kullan lacak yöntem, teknikler, mater-
yaller ve de erlendirme ö rencilerle birlikte belirlenir. Aksiyon ara t rmas n n 
demokratiklik özelli inin unsurlar

 

kat l m (participation), tart ma (discussion) ve 
anla ma (agreement) olarak aç klan r. Bu bak mdan aksiyon ara t rmalar , tepeden 
inmeci (top-down) ve bürokratik bir süreç de il,  tabandan (temelden) (bottom-up) 
zirveye ç kmay amaçlayan kapsay c bir süreçtir (Elliott, 1991). Örne in, bu ça-
l man n demokratiklik özelli i u ekilde aç klanabilir: Resim, Müzik ve S n f 
Ö retmenli i ö rencilerinin ngilizce ö renmede kar la t klar zorluklar ve bu 
dersin i lenme yöntemi ö rencilerle birlikte belirlenmi tir.    
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4. Aksiyon ara t rmas ve yabanc dil ö retimi 

Aksiyon ara t rmalar , Elliott n (1995:10) belirtti i gibi, ö renmeyi ve 
ara t rmay birle tirir. Bu anlay benimseyen ö reticiler (ö retmenler, akademis-
yenler) hem ders anlat r hem de ara t rma yaparlar. Bu iki unsur birbirinden farkl 
zaman ve yerlerde yap lmaz; ara t rma ve ö retim s n fta ders anlat l rken, ayn 
anda yap l r. Bu aksiyon ara t rmas da iki dönem boyunca ders anlat m ve bu 
anlat m esnas nda veri toplanarak gerçekle tirilmi tir. Aksiyon ara t rmas yaz n n-
da çe itli aksiyon ara t rmas modelleri vard r. Örne in, Kemmis ve McTaggart n 
(1988) aksiyon ara t rmas modeli 4 a amadan, Elliott n (1991) modeli 3 a ama-
dan, McNiff in modeli (1995) 5 a amadan olu maktad r. Bu çal mada kullan lan 
Somekh in (1989) aksiyon ara t rmas  modeli ise 8 a amadan olu maktad r. 

Aksiyon ara t rmas yöntemi yabanc dil ö retiminde ba ta ngiltere ve 
Amerika olmak üzere dünyan n de i ik yerlerinde kullan lm t r ve yabanc dil 
ö retimiyle ilgili aksiyon ara t rmalar

 

mevcuttur: Pritchard (1995) aksiyon ara -
t rmas nda bir ngilizce ö retmeninin Japon ö rencilere ngilizce ö retirken kar -
la t problemler ve bu ö retmenin edindi i tecrübeleri aç klamaktad r. Thorne ve 
Qiang (1996) Yüksek Lisans yapan ö retmenlere aksiyon ara t rmas yapm t r. 
Mok (1997) aksiyon ara t rmas nda Hong Kong da ngilizce Dil Program nda ö -
renci merkezli ö retim ve dersin etkisini ara t rm t r. Meyer ve Etheridge (1999) 
ara t rmas nda spanyolca ö retirken izlence ve etkinlik de i imini incelemi tir.  
Rainey (2000) ngilizce ö retmenlerinin aksiyon ara t rmas konusundaki bilgi ve 
görü lerini ara t rm t r. O Brien ve di erleri (2000) Manchester da gerçekle tiri-
len bir hizmet içi geli im program nda yabanc dil ö retmenlerine aksiyon ara t r-
mas n tan tm t r. 

Ülkemizde ise aksiyon ara t rmas n n tan nmas ve yayg nla mas çal ma-
lar yenidir ve yabanc dil ö retimine yönelik çal malardan baz lar unlard r:  
Atikler (1997) aksiyon ara t rmas n n bir ngilizce ö retmeninin geli imindeki 
rolünü,  Önel (1998) ö retmen geli tirme modelinde ve ö retimde de erlendirmeci 
olman n etkisini, Özdemir (2001) aksiyon ara t rmas n n ö retmenin geli imine 
katk da bulunan bir araç olarak etkinli ini, Tuyan (2003) e itimdeki humanistik 
bak

 

aç s yla ngilizce ö retmenlerinin duygusal okur-yazarl n , Yaman (2004) 
ö retmenlerin meslek içi geli imlerini, Kuzu (2005) olu turmac l a dayal çevri-
miçi destekli ö retimi, U ur (2007) olu turmac sosyal bilgiler ö retiminde örnek 
olay incelemesi tekni i kullan m n n ö rencilerin empatik dü ünme becerilerine 
etkisi ve Alaba (2007) ilkö retim 6. s n f sosyal bilgiler dersinde kan t temelli 
ö renme modelini aksiyon ara t rmas yöntemiyle incelemi lerdir.4 Resim, Müzik 
ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ngilizce ö renmeleri aksiyon ara t rmas 
yöntemiyle incelenmedi inden, üç farkl anabilim dal ndaki ö rencilerin ngilizce 
ö renmeleri ara t rmaya de er bulmaktad r.  

                                                

 

4  YÖK, yurt d nda yap lan tezleri Dokümantasyon Merkezine kabul etmemektedir. Yazar n, yurt 
d nda aksiyon ara t rmas üzerine yapm oldu u yüksek lisans ve doktora çal malar bu nedenle 
çal maya dâhil edilememi tir.  
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5. Ara t rman n problemi 

YYÜ, E itim Fakültesi, Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i anabilim dal-
lar nda okuyan ö rencilerin ngilizce ö renme ba ar lar na anabilim dal , cinsiyet, 
ö renme yöntemleri ve tutum faktörlerinin aksiyon ara t rmas yöntemi temelinde 
etkisi nedir?   

a) Müzik, Resim ve S n f Ö retmenli i anabilim dallar nda okuyan ö ren-
cilerin ngilizce ö renme ba ar lar aras nda önemli bir fark var m d r? 

b) Dil ö renme ba ar lar aç s ndan cinsiyet ö renciler aras nda önemli bir 
etken midir? 

c) Ö rencilerin yabanc dil ö renme yöntemleri benzerlikler ve farkl l klar 
göstermekte midir? 

d) Ö rencilerin ngilizce ö renme tutumlar anabilim dallar na göre farkl -
l k göstermekte midir? 

e) Ö rencilerin ngilizce ö renme tutumlar cinsiyete göre anlaml bir fark 
olu turmakta m d r? 

f) Belirtilen faktörlerin aksiyon ara t rmas yöntemi temelinde ö renci ba-
ar s na etkisi nedir?  

6. Amaçlar 

Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ngilizce ö renme ba-
ar lar n anabilim dal , cinsiyet, ö retim yöntemleri ve tutum faktörlerinin etkisini 

aksiyon ara t rmas temelinde incelemektir.    

7. METOT 

7.1 Yakla m 

Çal ma, nitel yakla m temelinde gerçekle tirilmi tir. Robson a (1995:19) 
göre nitel yakla m n amac bulmak ve ke fetmektir ve bu tan m yukar da belirti-
len alt problemlerin çözümlerini bulmayla örtü mektedir. Toplanan verinin analizi 
nitel ve nicel olarak yap lm t r. Nitel analiz verinin yaz yla, sözcükle aç klanmas 
ve yorumlanmas ; nicel analiz ise verinin rakamsal ve istatistiksel olarak ifade 
edilmesi (yorumlanmas ) anlam nda kullan lm t r (Robson, 1995, 307).  

7.2  Yöntem 

Bu çal man n yöntemi aksiyon ara t rmas d r. Aksiyon ara t rmas hem 
ara t rma hem de ö retim modelidir; ö retimi ve ara t rmay birle tirir (Elliott, 
1995). Aksiyon ara t rmalar n n kendine özgü bir çok modeli bulunmaktad r ve bu 
çal mada Somekh in (1989) aksiyon ara t rma modeli kullan lm t r. ekil 1 de 
görülen bu model 8 a amadan olu an bir süreçten olu ur. 1 ve 2. dönem gerçekle -
tirilen aksiyon ara t rmas n n veri analizi ve bulgular bu süreçteki s raya göre ya-
p lm t r.   
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ekil 1. Somekh in Aksiyon Ara t rmas Modeli  

7.3  Teknik 

Veriler, nitel betimleme (yorumlama) ve istatistiki olarak (t-testi, yüzde, 
frekans) analiz edilmi tir. 

7.4  Evren ve Örneklem 

Çal man n evrenini YYÜ, E itim Fakültesi, Resim, Müzik ve SÖ Anabi-
lim Dallar nda 2006-2007 ö retim y l nda okuyan ö renciler olu turmaktad rlar. 
ngilizce I ve II dersleri sadece birinci s n fta okutuldu u için, çal man n örnekle-

mini sadece birinci s n fta okuyan ve dersi ara t rmac dan alan ö renciler olu tur-
maktad r.  

8. VER TOPLAMA ARAÇLARI 

8.1 Anket 

Birinci dönem ba nda ö rencilere anket yoluyla 2 tane aç k uçlu, 4 tane de 
çoktan seçmeli soru sorulmu tur. Çoktan seçmeli sorular, ö rencilerin ilk ve orta 
ö retimde ngilizce ö renme seviyelerini, bitirdikleri okul türlerini ve ngilizce 
ö renmedeki amaçlar n bulmay hedeflemektedir. Aç k uçlu sorular ö rencilerin 
ngilizce ö renirken kar la t klar en önemli 3 zorluk ile ngilizce dersinin i len-

mesine yönelik her ö renciden 3 adet öneri almay hedeflemi tir.   

 
1. lgi/ problem 
tespiti 

2. Veri 
toplama 

3.Veri Analizi/ 
hipotez üretimi 

4. Aksiyon 
ad mlar n 
planlama 5. Aksiyon 

ad mlar n 
uygulama 

6.Veri 
toplama 

7.Analiz ve 
de erlendirme 

8. ikinci a a-
may planla-
ma 
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8.2 Gözlem 

ki dönem süren ara t rmada ö renciler ders boyunca gözlenmi tir. Bu göz-
lemlerle ö rencilerin ilgisi, derse kat lma, sorular

 

cevaplama, cevaplar n do ruluk 
veya yanl l k düzeyi, ders kitab ve sözlü ü yan nda bulundurma al kanl klar

 

iki 
dönem boyunca gözlenerek bir günlü e kaydedilmi tir.  

8.3 S navlar 

Aksiyon ara t rmas n n yabanc dil ö renmeye etkisi ve ba ar s I. ve II. 
dönemler uygulanan vize ve final s navlar ile de erlendirilmi tir.  

8.4 Tutum Ölçe i 

kinci dönem final s nav ndan sonra ö rencilerin ngilizce ye kar tutum-
lar , 5 li likert tipi ölçek kullan larak de erlendirilmi tir. Çal mada, El-Gendy nin 
(1984) geli tirdi i kimya tutum anketi

 

Ayas (1993) taraf ndan Türkiye ye uyar-
lanm ve Türkiye de güvenirli i 0,70, genel güvenirli i 0,83 ve alfa de eri 0,90 
olarak bulunmu tur. Bu tutum ölçe i ara t rmac taraf ndan ngilizce ye çevrilmi 
ve pilot uygulamas yap lm t r. lgili anabilim dallar ndaki 170 ö renciden 139 
gönüllüye uygulanan anketten 133 tanesi de erlendirmeye al nm t r.   

9. Verilerin analizi 

Aksiyon ara t rmas n n ve birinci dönemin ba nda durum tespiti amac yla 
uygulanan anketteki çoktan seçmeli sorular yüzde (%) ve frekans analizi yap larak 
incelenmi tir.    

Aç k uçlu sorular, s n fta ö rencilerle birlikte de erlendirilmi tir. Çünkü 
i birli i ve hemfikir olma aksiyon ara t rmas n n en önemli özelliklerinden biridir. 
Bu analizde, frekans en fazla olan ve s n f n genelini kapsayan öneriler ders anlat -
l rken kullan lm t r. Yine frekans en fazla olan problemlere çözüm üretilmi tir.  

Aksiyon ara t rmas n n etkisi vize ve final s navlar yla ölçülmü tür. Ba ar , 
vize notunun % 40 , final notunun % 60 al narak hesaplanm t r. Anabilim dalla-
r

 

ile k z ve erkek ö rencilerin ba ar lar yüzde (%) olarak hesaplan p kar la t r l-
m t r. Uygulamadaki asgari geçme notu yüz üzerinden 60 oldu undan, vize ve 
final s navlar n n ortalamas

 

60 ve üzeri olanlar ba ar l say lm t r. Ara t rman n 
yap ld zamanda örneklemi olu turan anabilim dallar nda bütünleme s nav

 

ve 
yaz okulu uygulamas bulunmamaktad r.   

Tutum ölçe i verileri SPSS program kullan larak analiz edilmi tir. Çal -
maya kat lan bütün ö rencilerin tutumlar

 

anabilim dallar na ve cinsiyetlere göre t-
testi yap larak hesaplanm t r.   
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10.  Bulgular ve yorumlar 

Yöntem (6.2) k sm nda belirtildi i gibi, ara t rman n gerçekle tirilmesinde, 
Somekh in (1989) aksiyon ara t rmas modelindeki süreç takip edilmi tir. Ancak 
di er aksiyon ara t rmac lar n n fikirlerinden de yararlan lm t r. Bunun amac , 
ülkemizde yeni yayg nla an aksiyon ara t rmalar n n gerçekle tirilmesi ve mant 
hakk nda okuyuculara net bilgi vermek ve yeni ara t rmac lara yararl olmakt r.    

10.1 Mevcut durumun tespiti 

Aksiyon ara t rmas n n ba lang ç (birinci) a amas nda yap lmas gereken-
ler konusunda farkl fikirler belirtilmi tir ve önemli aksiyon ara t rmac lar ndan 
baz lar n n görü leri u ekildedir: Kemmis ve McTaggart a (1988) göre ara t rma-
c lar bir problem seçmek zorunda de ildir; genel bir konu seçilerek aksiyon ara -
t rmas ba lat labilir. Elliott da (1991:69) benzer görü e sahiptir ve genel bir ko-
nu/fikirle aksiyon ara t rmas ba lat labilir demektedir. Altrichter e (1993:35) göre 
ilgiler, problemler ve belirsiz durumlar aksiyon ara t rmas n n konusu olabilir. 

Yukar daki görü lerin aksini savunan Cohen ve Manion (1996:198) ise  aksiyon 
ara t rmas bir problemle ba lar  demektedir.  

Çal madaki aksiyon ara t rmas n n ba lang c n n belirlenmesi için, birinci 
dönemin ba nda, ö rencilere dört adet çoktan seçmeli ve iki adet aç k uçlu soru 
içeren bir anket uygulanm t r. Söz konusu anketle, Resim, Müzik ve S n f Ö ret-
menli i ö rencilerinin a a daki durumlar  belirlenmi tir. 

a) lkö retimde ngilizce ö renme durumlar . 
b) Orta ö retimde ngilizce ö renme durumlar . 
c) Ö rencilerin bitirdikleri lise (okul) türleri. 
d) ngilizce dersini almaktaki amaçlar .   

Tablo 1 ve 2 de görüldü ü gibi, ilkö retim ve ortaö retimde ngilizce 
bran ö retmeninden ders alan ö rencilerin oran %17 ile %52 aras ndad r. Alan 
d ndan ö retmenlerin ngilizce dersine girme oran ise % 5 ile % 45 aras ndad r. 
Bunlara ilaveten, ilkö retim ve ortaö retimde ngilizce dersi bo geçen ö rencile-
rin oran n n %22 ile %50 oranlar nda oldu u gözlenmektedir.            
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Tablo 3 ve 4 e göre dil a rl kl okuldan mezun olanlar n oran %3 ile %20 

aras ndad r. Resim ve Müzik ö rencilerden yakla k %30 nun amac dersi geçmek 
iken, bu oran S n f Ö retmenli i ö rencileri için %41 e kadar ç kmaktad r. Ayn 
ekilde, Resim ve Müzik ö rencilerinin temel ngilizce yi ö renme iste i %67 ile 

%70 oran nda iken, bu oran S n f Ö retmenli i ö rencileri için %36 ile %70 ara-
s ndad r. Bu verilere göre Müzik ve Resim ö rencilerinin ngilizce ö renmeye 
daha istekli olduklar görülmü tür.  

10.2 Ö retilecek konular n tespiti 

Üniversitelerin birinci s n f nda okutulan Yabanc Dil ( ngilizce I ve II) 
derslerinin konular YÖK taraf ndan belirlenmektedir. Aksiyon ara t rmalar nda ise 
çal lacak konu veya problem ara t rmac ve ara t r lanlarla (ö renciler) birlikte 
belirlenir. Yukar daki Tablo 1 ve 2 de görüldü ü gibi, bu çal mada ngilizce der-
sinin ilk ve ortaö retimde bo geçmesi ve bu derse alan d ndan ö retmenlerin 
girmesi nedeniyle, YÖK ün belirledi i konular yerine, temel (elementary) ngiliz-
ce nin konular aksiyon ara t rmas yöntemiyle ö rencilere ö retilmeye çal lm -
t r.  

10.3 Verilen toplanmas  

Somekh in (1989) aksiyon ara t rmas sekiz a amal bir süreçtir ve çal -
mada veriler iki defa toplan r. lkinde, seçilen konu veya problemin çözümüne ait 
veriler toplan r. kincisinde, uygulama sonuçlar na ili kin veriler toplan r. Aksiyon 
ara t rmas , demokratik, kat l mc ve i birli ine dayal olarak gerçekle tirildi inden 
(Elliott, 1991; Kember, 2000),  ders ö retim eleman , dönemin ba nda dersin i le-
ni ine ili kin ö renci görü lerini çe itli araçlarla toplar, analiz eder ve ders konula-
r n ö rencilerin ö renme yöntemlerine/isteklerine göre ö retmeye çal r. K sacas , 
aksiyon ara t rmalar nda bürokratik ekilde emretme yoktur; bunun yerine demok-
ratik ekilde ve i birli ine dayal karar alma süreci vard r.      

Bu çal mada, her ö renciye sorulan aç k uçlu sorular unlard r: 

a) Size göre ngilizce nin en zor üç konusu nedir? 
b) Size göre ngilizce dersi nas l anlat l rsa/i lenirse daha yararl olur? 

Mümkün oldu u kadar çok ve çe itli öneriler toplayabilmek için aç k uçlu 
soru sorulmu tur.  Tablo 5, anabilim dallar n n ö renci ve öneri say lar n göster-
mektedir.       
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Tablo  5.  Anabilim Dallar n n Ö renci ve Öneri Say lar

 

Anabilim Dallar

 
Ö renci Say s

 
Öneri Say s

 

Resim Ö retmenli i 40 32 

Müzik Ö retmenli i 30 30 

S n f Ö retmenli i 100 83 

 

10.4 Veri analizi ve hipotezlerin üretimi  

Ba lang ç a amas n n belirlenmesinde, yukar da belirtildi i gibi, ngilizce 
dersine yönelik, her ö renciden 3 tane anla lmas zor konu ve dersin i leni ine 
dair 3 tane de öneri yazmas istenmi tir. Yap lan ilk analizden sonra problemler 
ikiye ayr lm t r: Bunlardan birincisine ö renci-kaynakl problemler (ÖKP), ikinci-
sine ise ö renci d problemler (ÖDP) denilmi tir. Ayr ca, ngilizce nin zor konu-
lar

 

ve dersin ö retilmesine yönelik ö renci görü lerinin incelenmesinde, frekans 
en fazla olan problemler ve öneriler dikkate al nm t r. ngilizce nin zor konular ve 
ö rencilerin dersi ö renmeye yönelik önerileri programlar baz nda a a daki tablo-
larda verilmi tir:   

Tablo  6.  Resim Ö retmenli i Ö rencilerinin Görü leri 

Anla lmas                        
Zor Konular Frekans

 

ngilizce Ö retimine                  
li kin Öneriler Frekans 

ngilizce cümle kurmak 14 
Ders, daha yava

 

i lenmeli        
(anlat lmal ) 

8 

Kelime eksikli i ve   
ezberlemesi 

15 Konu, seviyeye uygun anlat lmal

 

7 

ngilizce sözcük              
telaffuzu 

8 
Kelime ezberletilmeli, anlam 
yaz lmal , vs. 

7 

Temelin olmamas

  

6 Görselli e önem verilmeli 6 

Anlamak (gramer, ders, 
sözcük, vs) 

6 
Kar l kl konu ma ve çok diyalog 
yap lmal  

5 

Zaman ekleri /zamanlar 
(tenses) 

4 Gönüllü olanlara soru sorulmal

 

5 

Teorik kurallar n              
fazlal (gramer) 

4 Gramer iyi ö retilmeli 2 
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Tablo 7.  Müzik Ö retmenli i Ö rencilerinin Görü leri 

Anla lmas Zor Konular

 
Frekans

 
ngilizce Ö retimine                   
li kin Öneriler Frekans

 

Kelime ö renme 21 Konular seviyeye göre i lenmeli 6 

ngilizce cümle kurma 10 Ders, anla l r ve e lenceli i lenmeli 6 

Bran ders saatlerinin                
fazlal

  

5 Ö renci konu mal , pratik yap lmal

 

6 

ngilizce temel bilgimiz yok 9 Temel ngilizce den ba lanmal

 

6 

Pratik eksikli i 7 
Kelimeler çevrilmeli, ezberletilmeli, 
vs. 

4 

Telaffuz 4 Diyaloglar yap lmal

 

2 

Dersi anlam yorum 4 Ders, uygulamal , çok örnekli olmal

 

2 

  

Tablo 8.  S n f Ö retmenli i Ö rencilerinin Görü leri 

Anla lmas Zor Konular

 

Frekans

 

ngilizce Ö retimine                     
li kin Öneriler Frekans

 

Cümle yap s (kurulu u) 36 
Kelime ezberletilmeli, telaffuz 
edilmeli, 

18 

Kelime ö renme, unutma, 
eksiklik 

37 
Ö renci seviyesine uygun              
anlat lmal

 

12 

Telaffuz 35 Gramer ö retilmeli 11 

ngilizce konu amama 6 Görselli e a rl k verilmeli 8 

Ö rendiklerimi unutmak 6 Ders sevdirilmeli 7 

Dersi anlam yorum 4 Diyalog, bol örnek yap lmal

 

5 

Ders h zl anlat l yor 3 Telaffuzda yard mc olunmal

 

5 

6., 7. ve 8. tablolardan anla laca üzere, ÖDP leri s n fta birçok ki i dile 
getirmi tir. Bu problemlerin çözümüne yönelik ders ö retim eleman n n konuyla 
ilgili teknik bilgi vermesi, materyal haz rlamas , önceden etkinlik planlamas ge-
rekmektedir. ÖKP nin baz lar n n çözümüne ö retim eleman n n katk s olabilir, 
ancak ÖKP ler, genellikle bir-iki ki iyi ilgilendiren; o ki inin tutumunu ve bak 
aç s n yans tan problemlerdir. Ö rencilerin dile getirdi i ÖKP re örneklerden ba-
z lar unlard r:   

- Ezberimin zay f olmas . 
- Kendime güvenmiyorum. 
- Kaynak eksikli i. 
- Çal mamdan emin de ilim. 
- Çabuk unutuyorum. 
- Ezber yetene im az. 
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- ngilizce konu may ve ö renmeyi sevmiyorum. 
- Kendim problemim. 
- Not ve geçme korkusu. 
- Tekrarlamamak / tekrar yapm yorum. 
- Okudu umu/kurallar akl mda tutam yorum. 
- Önyarg l y m, ( ). 

Yukar da 6., 7. ve 8. tablolardaki problemler do rultusunda a a daki hipo-
tezler üretilmi tir. Hipotezler, nicel ara t rmalarda ba ml , ba ms z de i ken ili -
kisini belirtmektedir ve deneysel ara t rma düzeneklerinde kullan lmaktad r. Ayr ca, 
hipotezler, do rusal, do rusal olmayan ve ters hipotez olarak da gruplanmaktad r. 
Bu aksiyon ara t rmas nda üretilen (kullan lan) hipotezler, yukar da say lanlar n 
d nda tutulmu olup, düz cümleler (statement) eklinde ifade edilmi tir. 

2006-2007 E itim Ö retim Y l nda Üretilen (Kullan lan) Hipotezler:

  

-  Baz ö rencilerin ngilizce kelime ö renme, ezberleme, unutma, vs. 
problemleri vard r. 

-  Baz ö rencilerin, ngilizce kelime, dilbilgisi (gramer) ö renmede telaf-
fuz problemi vard r. 

-  Baz ö rencilerin ngilizce konu amama (pratik) problemi vard r. 
-  Baz ö renciler ngilizce cümle kurmada (gramer) zorluk çekmektedirler.  
-  Baz ö renciler temel ngilizce yi bilmemektedirler.  
-  Baz ö renciler çe itli nedenlerle ngilizce dersini anlamakta zorluk 

çekmektedirler. 
-  Bran derslerinin fazlal baz ö rencilerin ngilizce ö renmesini olum-

suz etkilemektedir.  

ngilizce I ve II nin anla lmas zor konular n n anabilim dallar na göre pek 
farkl l k göstermedi i anla lmaktad r. Ço unlukla bili sel ö renmeye dayal e i-
tim gören S n f Ö retmenli i ö rencilerinin problemleri ile ço unlukla psiko-motor 
ö renmeye dayal e itim gören Resim ve Müzik ö rencilerinin ngilizce ö renme-
deki problemleri benzerlikler göstermektedir. Bu temel problemler unlard r: ngi-
lizce yeni kelime ö renme ve telaffuz, cümle kuramama (sözcük dizme), pratik 
eksikli i, önceki y llarda ngilizce dersinin bo geçmesidir. Benzer ekilde, bu 
anabilim/anasanat dallar ndaki ö rencilerin dil ö renme tercihlerinde ngilizce 
kelime, gramer ve telaffuzla ilgili öneriler yer alm t r. Ayr ca, görsellik, aktivite, 
uygulamal ö retim psiko-motor ö renme Resim ve Müzik ö rencilerinden bekle-
nen ö renme yöntemi olmas na ra men, bu ö renme özelliklerinin S n f Ö retmen-
li i ö rencileri taraf ndan da k smen payla ld görülmektedir.  

10.5 Aksiyon ad mlar n n planlanmas

 

Aksiyon ara t rmalar nda, aksiyon ad mlar n n planlanmas , ara t rma ko-
nusunun veya probleminin çözümüne (ö retimine) yönelik çözüm önerilerinin 
yap lmas

 

demektir. Bu öneriler (yöntemler, etkinlikler, vs.) ba lang ç a amas nda 
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toplanan veri analizinden ç kmaktad r. Dördüncü a amada planlanan veya üretilen 
etkinlikler ve yöntemler kuramsald r, problemin çözümüne yönelik çözüm önerile-
ridir. Bu çal mada üretilen (planlanan) aksiyon etkinlikleri veya çözümler unlar-
d r:  

-  Ö retilen her yeni kelime birkaç kez telaffuz edilmeli, ö rencilere tekrar 
ettirilmeli ve ö rencilerin anlayaca ekilde (sesletimle) tahtaya yaz l-
mal .  

-  Yabanc dilde kelime ö renme ile ilgili genel ilkeler ö rencilere söylen-
meli. 

-  E itim-ö retimde kullan lan ö retimle ilgili genel ilkeler ö rencilere 
söylenmeli. 

-  Derste mümkün oldu u kadar ngilizce konu ulmal ve ö renciler konu -
turulmal . 

-  Ders konular ba lang ç (elementary) seviyeden itibaren anlat lmal .  
-  Dersi sevdirmek için, ö rencilerle akala lmal , f kra, hikaye anlat lmal 

ve espiri yap lmal . 
-  Ders ö retim eleman , ÖKP leri mümkün oldu u kadar çözmeye çal -

mal .  

10.6 Planlanan aksiyon ad mlar n n uygulanmas

 

Üretilen aksiyon ad mlar 2006-2007 e itim ö retim y l n n Güz ve Bahar 
dönemleri boyunca uygulanm t r. Aksiyon ad mlar n , ba ka bir ifadeyle, çözüm 
önerilerini, uygulamak ve ö retmek ba l ca ngilizce ders ö retim eleman n n gö-
revi olmu tur. Buna ilaveten, aksiyon ad mlar n n uygulanmas nda ö rencilerden 
de yararlan lm t r ve aksiyon ad mlar a a daki ekillerde uygulanm t r: 

10.6.1 Telaffuz 

Bilindi i gibi, ngilizce yi yeni ö renenlerin Türkçe anlamlar n bilmedik-
leri ngilizce yeni kelimelerle kar la ma olas l vard r. Dördüncü a amada belir-
tilen çözüm önerilerine uygun olarak, yeni kelimeler ilk önce ders ö retim eleman 
taraf ndan tekrar edildi, daha sonra s n fa koro halinde tekrar ettirildi. Bu tekrarla-
r n say s ö retilen kelimenin tek, iki ve çok heceli olmas na göre de i iklik gös-
termi tir. Tek ve iki heceli kelimeler iki üç kez, üç ve daha fazla heceli kelimeler 
dört be

 

kez tekrar edildi. Ders, mümkün oldu unca ngilizce ve komutlar kullan -
larak i lendi. Kullan lan komutlardan baz lar unlard r: sonra tekrar et (repeat after 
me), bir kez daha (once more), hep birlikte (all together), tamam (OK), iyi (good). 
Son a amada ise ö retilen yeni kelimenin anlam ve telaffuzu tahtaya yaz ld .     
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10.6.2 Kelime ö renme ilkeleri 

Ö rencilere, aral klarla ngilizce kelime ö renmeyle ilgili teorik bilgiler 
verildi ve bu bilgileri nas l kullanacaklar

 

örneklerle aç kland . Ö rencilere aktar -
lan teknik bilgilerden baz lar unlard r:  

K sa aral klarla ama düzenli tekrar yap n. Günde be dakikal k tekrar haf-
tada bir yap lan yar m saatlik tekrardan daha iyidir (Redman, 1999:6).  

Yeni kelimelerin anlamlar n

 

cümle veya cümlecik içinde ö renin. 

S fatlar isimlerle birlikte ö renin, örne in, a royal family, a rich 
vocabulary. 

Fiilleri ifade edildi i yap larla ve isimlerle birlikte kullan n, örne in, to 
express an opinion. 

Fiilleri ifade edildi i cümlecikle birlikte kullan n, örne in, in contact with, 
a train set. 

simleri edatlarla birlikte ö renin, örne in, at a high level, thanks to your 
help .  

(McCarty ve O Dell, 1999:2).  

10.6.3 E itim-ö retimdeki genel ilkeler 

Ö rencilere, E itim Bilimlerine giri dersinin baz konular (ö renme, ö -
renme türleri, unutma)  ile Özel Ö retim Yöntemleri dersinde ö retilen genel ö re-
tim ilkeleri aç kland ve örnekler verildi. Örne in, e itim-ö retimde kullan lan 
aç kl k ilkesi be duyunun ö renme üzerine etkisini yüzde (%) olarak aç klar. Buna 
göre görme duyusu %83, i itme duyusu %11 ( ) oran nda etkilidir (Çivi ve 
Büyükkaragöz 1997:61). Bu teknik bilgiden sonra, ö rencilere ö rendikleri her 
yeni ngilizce kelime ile ilgili çöp resimler çizmeleri önerildi ve tahtaya o günkü 
konu ile ilgili birkaç çöp resim çizildi.   

Ayr ca, ö renilen yeni kelimeler güncellik ve hayatilik ilkelerine göre ör-
neklendirildi ve aç kland . Örne in, dilbilgisi olarak ngilizce kiplerden biri olan 
must n anlam (meli, mal ) aç kland ktan sonra günlük hayatla ve ö rencilerin 
kendi ya amlar yla ilgili sorular soruldu. Bu sorulardan baz lar unlard r: Ö renci-
ler derste ne(ler) yapmal ? (what must the students do in the lesson?), ö renciler 
derste ne(ler) yapmamal ? (what mustn t the students do in the classroom?,  ö ren-
ciler genel olarak ne(ler) yapmamal ? (what mustn t the students do in general?, 
anne ve babalar neler yapmal ? (what must the parents do?).  

Bu sorulara k smen Türkçe k smen de ngilizce verilen cevaplar tahtaya 
yaz ld . Örne in, ö renciler derste ne yapmamal  sorusuna u cevaplar verildi: 

They mustn t make noise 
They mustn t play with the mobile phones, MP3, MP4, etc. 
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They mustn t laugh. 
They mustn t speak to each other. 
They mustn t eat and drink, ( ). 

Buna ilaveten, yeni ö retilen sözcükler bir çok aç lardan ele al narak ö -
rencilerin dikkati çekilmeye çal lm t r. Örne in, ngilizce brother

 

(erkek kar-
de ) sözcü ünün anlam

 

aç kland ktan sonra, ö rencilere, kimin en çok karde i 
var?, kimin en az karde i var?, karde in çok olmas yararl m d r?, karde lerin az 
olmas yararl m yoksa zararl m ? gibi Türkçe sorular sorarak ö rencilerin dikkati 
brother kelimesinde tutulmaya çal lm t r. Ö retilen kelimelerin üzerinde bu 
kadar çok durulmas n n nedeni McCarty ve O Dell in (1999:5) görü leridir. Onlara 
göre, bir ngilizce kelimeyi ö renebilmek için, o kelimeyle alt -yedi de i ik yerde 
ve ekilde kar la mak gerekir.  

10.6.4  Ba lang ç seviyesi 

Tablo 1 ve 2, ilkö retimde ngilizce dersi bo geçen ve bu dersi ba ka 
bran ö retmeninden alan ö rencilerin oran n n %8 ile %45, orta ö retimde ise % 5 
ile %50 aras nda oldu unu göstermektedir. Bu durumda YÖK ün belirledi i ngi-
lizce I ve II nin konular n ö retmek pek olanakl

 

de ildir. Bunun yerine,  ngiliz-
ce nin ilk düzeyindeki (elementary) dilbilgisi (gramer) konular

 

ö retilmi tir. Bu-
nun nedeni e itim-ö retimde kullan lan bilinenden bilinmeye ilkesidir. Ö renci-
lerin üniversite seviyesinde ileri düzeyde ngilizce ö renmeleri beklenebilir, ancak 
temel ngilizce bilinmeden ileri düzeyde ngilizce ö retmek zor veya imkâns zd r. 
Örne in, ngilizce Simple Past Tense i (-dîli geçmi zaman) bilmeyen ki ilere, Past 
Perfect Tense i (mi li geçmi zaman) ö retmek yukar da aç klanan bilinenden bi-
linmeye ilkesine uygun de ildir.   

10.7 De i imi izleme ve veri toplama 

ekil 1 de görülen Somekh in (1989) aksiyon ara t rmas modelinde veri-
ler ikinci ve alt nc a amalarda toplan r. kinci a amada, seçilen konu veya proble-
min çözümüne yönelik veriler (öneriler) toplan r. Alt nc a amada ise uygulanan 
aksiyon ad mlar n n etkisi ara t r l r. Bu çal mada ise uygulanan aksiyon ad mlar -
n n etkisi sözel ( ifahen), yaz l s navlar ve gözlem arac l yla toplanm t r.  

10.7.1 Sözel dönüt 

Uygulanan aksiyon ad mlar n n etkisi, dersin i leni i, anlat lan konunun 
anla lmas

 

belli aral klara ö rencilere sözel olarak soruldu ve dersin i leni ine ve 
aksiyon ad mlar na yönelik olumsuz bir dönüt belirtilmemi tir. Ancak, olumsuz bir 
dönütün söylenmemesi olmad anlam na gelmez. Örne in, baz ö rencilerin 
olumsuz dönütü olabilir ve bunu söylemeye çekinmi /utanm /korkmu ( ) olabi-
lirler.  
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109.7.2 Yaz l dönüt 

Aksiyon ad mlar n n etkisinin yaz l olarak ara t r lmas

 
vize (ara s nav) ve 

final s navlar ile ara t r lm t r. Burada öyle bir mant k kullan lm t r: E er uygu-
lanan aksiyon ad mlar ö rencilerin ngilizce ö renmelerine olumlu katk yap yorsa, 
ö rencilerin s navlardan ba ar l (60 ve üzeri not) olmalar

 

gerekir. Yaz l vize ve 
final s nav nda ö rencilere ö retilen (anlat lan) her konuyu kapsayacak ekilde 
sorular soruldu. Güz ve Bahar dönemleri sonunda ngilizce I ve II dersinin vize ve 
final s navlar ndan iyi not alan ö rencilerin ba ar oran her dönemin sonunda ara -
t r ld . A a daki tabloda ara t rma kapsam ndaki programlar n dönemlere göre 
ba ar durumlar gösterilmi tir.  

 Tablo 9. Program Dallar na Göre Ö rencilerin Ba ar Oranlar

 

E itim Fakültesi     Anabilim/anasanat  Dallar

 

Resim                 
Ö retmenli i 

Müzik                
Ö retmenli i 

S n f                   
Ö retmenli i 

 

S 

 

n a v l a r Dönemler Dönemler Dönemler 

 

Güz Bahar Güz Bahar Güz Bahar 

Vizesi yi Olanlar %51 %46 %62 %32 %80 %52 

Finali yi Olanlar %54 %53 %71 %61 %82 %78 

Genel Ba ar

 

%46 %48 %62 %40 %73 %70 

Ortalama %50 %49 %65 %44 %78 %66 

Genel Ortalama %49,50 %54,50   %72 

  

Tablo 9 a göre Resim ö rencilerinin ortalama ba ar s %49,50, Müzik ö -
rencilerinin %54,50 ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin %72 dir. Resim ve Müzik 
ö rencilerine göre S n f Ö retmenli i ö rencilerinin yabanc dil ö renmede daha 
ba ar l olduklar görülmü tür. Ayr ca, cinsiyete göre ba ar oran ise u ekildedir.   

Tablo 10.  Birinci Dönem Cinsiyete Göre Ö rencilerin Ba ar Oranlar

 

E itim Fakültesi 1. Dönem 

Cinsiyet 

K zlar Erkekler 

 

Anabilim Dallar

  

K z 
Ö renci 
Say s

 

Ba ar l

 

Ö renci 
Say s

 

Ba ar

 

Oran

 

 Erkek 
Ö renci 
Say s

 

Ba ar l

 

Ö renci 
Say s

 

Ba ar

 

Oran

 

Resim Ö retmenli i 16 11 %69 13 11 %85 

Müzik Ö retmenli i 18 13 %72 22 7 %32 

S n f Ö retmenli i 38 38 %100 64 46 %72 

Toplam 72 62 %86 99 64 %65 
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Tablo 11. kinci Dönem Cinsiyete Göre Ö rencilerin Ba ar Oranlar

 
E itim Fakültesi 1I. Dönem 

Cinsiyet 

K zlar Erkekler 

 

Anabilim Dallar

  

K z 
Ö renci 
Say s

 

Ba ar l

 

Ö renci 
Say s

 

Ba ar

 

Oran

 

 Erkek 
Ö renci 
Say s

 

Ba ar l

 

Ö renci 
Say s

 

Ba ar

 

Oran

 

Resim Ö retmenli i 13 7 %54 13 6 %46 

Müzik Ö retmenli i 18 13 %72 22 7 %32 

S n f Ö retmenli i 36 31 %86 52 39 %75 

Toplam 675 51 %77 87 52 %60 

 

Tablo 10 ve 11 deki sonuçlara göre k z ö rencilerin 1. ve 2. dönem ortala-
ma ba ar oran %77 ile %86 aras nda, erkek ö rencilerin ise %60 ile 65 aras nda-
d r. Bu bulgulara göre, yabanc dil ö renmede, çal maya kat lan k z ö rencilerin 
erkek ö rencilerden daha ba ar l olduklar görülmektedir.  

10.7.3 Gözlem kay tlar

 

Sözel ve yaz l (s navlar) toplanan verilere ilaveten, belli aral klarla ders 
gözlemleri yap ld ve ö rencilerin derse haz rl , kat l m , ders materyallerini (ki-
tap, sözlük, vs.) yan nda bulundurma durumlar düzenli olarak bir günlü e kayde-
dildi. Bu gözlemlerde, Hopkins in (1996:92) belirtti i dört çe it yöntemden biri 
olan, aç k gözlem (open observation) yöntemi kullan ld . Üç anabilim dal ndaki 
ö rencilerin genel durumunu yans tan örneklerden birkaç a a daki gibidir:  

Müzik ö retmenli i ö rencileriyle ilgili gözlemlerinden bir tanesi u ekil-
dedir: Ö rencilerin tamam bu derste ngilizce kelimelerin anlam n bulmadan 
s n fa gelmi tir. Bu durumda dersi i lemenin zorlu u ö rencilere k zg nl kla belir-
tilmi tir. Bu durumu, ö renciler haks z bir tutum olarak de erlendirmi tir. Çözüm 
olarak ö rencilere 15 dakika süre verilerek okuma parças n n yeni kelimelerinin 
anlamlar

 

sözlükten buldurulmu tur. Böylece okuma parças herkesin kat l m yla 
Türkçe ye çevrilmi ve ders ne eli bir ekilde i lenmi tir

 

(gözlem 3, 20.03.2007). 
Bu bölümle ilgili di er bir gözlem notu u ekildedir: lk derse 13 ö renciden 
sadece 3-4 ki inin, ikinci derse ise 22 ki iden sadece 6 ki i kat ld

 

ve s n ftaki 8 
ki inin de ders notunun (kitap) yanlar nda olmad klar görüldü. Ö rencilerin iki-
erli veya üçerli oturduklar , derse kat lmayanlar n cep telefonu, MP3 ve MP4 ile 

oynad klar kaydedilmi tir

 

(gözlem 4, 10.04.2007).   

Resim ö retmenli i ö rencilerine ait gözlem kay tlar ndan birkaç unlar 
yans tmaktad r: Bu hafta yap lan gözlemde ö rencilerden 12 ki inin ders kitab 

                                                

 

5  Ö renci say lar n n 1. ve 2. dönem farkl olmas n n nedeni baz ö rencilerin daha önceden bir 
yüksekö retim bitirmi olmalar nedeniyle ngilizce I / II den muaf olmas ve yatay geçi lerdir. 
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veya notunu yanlar nda getirmemi lerdir; di er 10 ki i okuma parças n n yeni 
kelimelerini haz rlay p derse kat lm lard r. Ayr ca, yakla k 10 ki i yanlar nda 
ders kitab oldu u halde derse kat lmam t r

 

(gözlem 4, 28.03.2007). Dönemin 
sonuna do ru yap lan gözlemde ise derse sadece 5 ö rencinin geldi i ve hiç kim-
sede kitap ve materyalin olmad gözlenmi tir (gözlem 6, 22.05.2007).  

SÖ ö rencilerine ait gözlemlerden baz lar

 

unlard r: Bu derste be duyu-
nun ö renme/hat rlama üzerine etkisini yüzde (%) olarak tahtaya yaz ld , örne in 
okuduklar m z n %10 nu, i ittiklerimizin %20 sini hat rlar z ve ö rencilerin bu 
bilgileri özenle yazd klar

 

gözlenmi tir

 

(gözlem 1, 20,12.2006). Di er bir gözlem-
de ise  

 

derste 19 ki inin oldu u ve 9 ki inin yan nda ders notu olmad

 

belirtil-
mi tir (gözlem 4, 7.5.2007). SÖ ile ilgili genel kan

 

u ekildedir: SÖ ö rencileri-
nin derse daha fazla kat ld klar ve büyük ço unlu un ders notlar n yanlar nda 
getirdikleri gözlenmi tir

 

(gözlem 7, 28.5.2007).  

10.8 Analiz ve de erlendirme   

Aksiyon ara t rmas n n genel de erlendirmesi II. dönemin bitmesinden 
sonra yap lm t r. Bu i lemde, ö rencilerin, I. dönemin ba nda ngilizce bilme 
durumlar , aksiyon ara t rmas n n etkileri ve II. dönemin sonunda ö rencilerin 
ba ar durumlar ve ngilizce ye kar tutumlar

 

de erlendirilmi tir. Bir önceki (9.7) 
a amada görüldü ü gibi, Resim ö rencilerinin genel ba ar oran %49,50, Müzik 
ö rencilerinin %54,50 ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ise %72 dir. Çal maya 
kat lan k zlar n genel ba ar oran %75 iken, erkeklerin ba ar oran % 54,50 dir. 
Çal maya kat lan k zlar n ba ar oran %77 ile %86 iken, erkeklerin ba ar oran 
ise %60 ile %65 tir. 

Ayr ca, çal man n alt amaçlar ndan biri olan ö rencilerin ngilizce ye kar- 
tutumlar n belirlemek için, II. dönem final s nav ndan sonra, gönüllü ö rencilere, 

5 li likert tipi, 32 maddeden olu an tutum ölçe i uygulanm t r. En fazla 160 en az 
32 puan alabilen anket sonuçlar SPSS kullan larak analiz edilmi tir. Bu bulgulara 
ait bilgiler u ekildedir:   

Tablo 11.  Tutum Ölçe inin Anabilimlere Göre De erlendirilmesi 

Anabilim Dallar

 

N Ortalama S S t P S D 

S n f Ö retmenli i 76 103,33 29,94 

Resim + Müzik Ö rt. 57 107,28 28,35 
0,788 0,432 131 

 

Resim, Müzik ve SÖ anabilim dallar

 

aras nda, ö rencilerin ngilizce ö -
renmeye kar tutumlar aç s ndan, Tablo 11 de görüldü ü gibi, p>0,05 göre önemli 
bir fark olmad görülmektedir.     
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 Tablo 12.  Tutum Ölçe inin Cinsiyete Göre De erlendirilmesi 

Cinsiyet Gruplar

 
N Ortalama S S t P S D 

K zlar 55 116,50 28,96 

Erkekler 78 96,83 26,73 
4,038 0,000 131 

 

Çal maya kat lan bütün k z ve erkek ö renciler aras nda, ngilizce ö ren-
meye kar tutumlar aç s ndan, Tablo 12 da görüldü ü gibi, p<0,05 göre önemli 
bir fark oldu u görülmektedir.    

10.9 Sonraki dönel sürecin planlanmas

 

Somekh in (1989) sekiz safhadan olu an aksiyon ara t rma modeli dönel 
bir süreci (a amay ) olu turur. Aksiyon ara t rmas yaz n , gerçekle tirilen aksiyon 
ara t rmalar n n en az iki-üç a ama devam etmesini tavsiye eder. Ancak Yabanc 
Dil I ve II ö retimi üniversitelerin sadece birinci s n flar nda ö retilmektedir. Bu 
nedenle, 2006-2007 de çal ma yap lan ö rencilerle bir sonraki y lda çal maya 
devam edilememi tir.   

11.  Sonuçlar 

Bu aksiyon ara t rmas , Resim, Müzik,  S n f Ö retmenli i anabilim dalla-
r nda okuyan ö rencilerin ngilizce ö renme ba ar lar n n aksiyon ara t rmas yön-
temiyle ara t rmay amaçlam t r. Ayr ca, ö rencilerin ba ar lar

 

anabilim dallar  ve 
cinsiyet farklar aç s ndan de erlendirilmi tir. Çal ma son olarak, ö rencilerin 
ngilizce ö renmeye kar tutumlar n

 

anabilim dallar

 

ve cinsiyet farklar na göre 
incelemi tir. Netice olarak, yap lan bu çal ma ve veri analizlerine göre u bulgula-
ra ula lm t r: 

1) I. dönemin ba nda yap lan incelemede Resim ve Müzik ö rencilerinin, 
SÖ ö rencilerine k yasla, ngilizce ö renmeye daha istekli görülmemelerine ra -
men, ö rencilerin ba ar oranlar Resim de 49,50, Müzik te %54,50 ve SÖ de ise 
%72 dir. ngilizce ö renme ba ar lar aç s ndan, Resim ve Müzik ö retmenli i 
ö rencilerinden ziyade, S n f Ö retmenli i ö rencileri lehine önemli bir sonuç 
bulunmu tur.  

2) Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i dallar ndaki k zlar n ba ar oran 1 
ve 2. dönem %77 ile %86 aras nda iken, erkeklerin ba ar oran ise %60 ile 65 
aras ndad r. Çal maya kat lanlar aç s ndan bak ld nda, erkek ö rencilerden ziya-
de, örneklemdeki k z ö rencilerin yabanc dil ö renmede daha ba ar l oldu u gö-
rülmektedir.   

3) Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i anabilim dal ndaki ö rencilerinin 
ngilizce ö renmede kar la t klar ortak zorluklar: cümle kurma, ngilizce sözcük 
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ö renme ve sözcük telaffuzdur. Ayr ca, her üç anabilim dal ndaki ö rencilerin 
ngilizce ö renmede tercih ettikleri tek benzer yöntem kar l kl konu mad r. Kar -

l kl konu ma üç anabilim dal taraf ndan tek ortak yöntemdir. Bunun nedeni dil ve 
insan n do as

 

olabilir. Çünkü insanlar sosyal bir varl kt r, toplum içinde ya arlar 
ve dili ileti im arac olarak kullan rlar.  Resim ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin 
tercih etti i tek benzer yöntem ise görselliktir (Tablo 6, 7 ve 8).  

4) Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ngilizce ö renmeye 
kar tutumlar aras nda önemli bir farkl l k olmad görülmü tür (Tablo 11).   

5) ngilizce ö renmeye kar tutumlar cinsiyet aç s ndan de erlendirmi , 
k zlar ve erkekler aras nda önemli bir farkl l k görülmü tür. Buna göre, k z ö ren-
cilerin tutumlar daha olumludur (Tablo 12).   

6) Ö renciler anabilim dallar , cinsiyet ve tutumlar aç s ndan genel olarak 
de erlendirildi inde aksiyon ara t rmas yönteminin Resim ve Müzik ö retmenli i 
ö rencilerinden ziyade, S n f Ö retmenli i ö rencileri ile bayanlar n yabanc dil 
ö retmesine etkisi oldu u söylenebilir.   

11. ÖNER LER 

1) S n f Ö retmenli i ö rencilerinin 1. s n fta ald klar alan dersleri bili sel 
ö renme, Resim ve Müzik ö rencilerinin 1. s n fta ald klar alan dersleri ise psiko-
motor ö renme a rl kl d r. Ba ka bir ifadeyle, S n f Ö retmenli i ö rencileri ö -
renmede beyinsel (bili sel) etkinlikleri kullanmalar na ra men, Resim ve Müzik 
ö rencileri psiko-motor (bedensel) uzuvlar , örne in el, ayak, kol, parmaklar kul-
lanmaktad rlar.  

2) Yabanc dil ö renme, yabanc sözcüklerin anlamlar , dilbilgisini (grame-
ri) bilebilme, zaman (tenses) farklar n , sözcükleri, isim, fiil, s fat, zarf, edat olarak 
ay rt edebilme, sözcük benzerliklerini ve z tl klar n

 

anlayabilme, teorik dilbilgisi 
kurallar n pratik konu urken uygun kullanabilme, etken (aktive) cümleyi edilgene 
(passive), direkt (do ru anlat m) cümleyi dolayl (indirect) cümlelere çevirebilme 
becerileri gerektirmektedir. Bütün bunlar (bilme/bilebilme, anlama, uygulama, 
analiz, sentez, ve de erlendirme) ise bili sel ö renmenin özellikleridir. Bu bak m-
dan, Resim ve Müzik ö rencilerinden ziyade, S n f Ö retmenli i ö rencilerinin 
yabanc dil ö renmeye daha yatk n olduklar ve ba ar lar n n da bundan kaynak-
land söylenebilir. Bu nedenle, yabanc dil ö retim elemanlar n n anabi-
lim/anasanat dallar ndaki ö rencilerin ö renme yöntemlerine göre ders anlatmalar 
önerilebilir. 

3) Ders ö retim elemanlar ngilizce derslerini anlat rken Resim ve Müzik 
s n flar nda psiko-motor ö renmeye uygun yakla m, yöntem ve teknikler kullan r-
larsa, yabanc dil ö retme bu s n flarda da ba ar l olabilir. Psiko-motor ö renmeye 
uygun yöntem ve tekniklere u örnekler verilebilir: Tüm Tepki Yöntemi (total 
physical response) ngilizce emir cümlelerinin ö retilmesinde kullan labilir. Ayr ca, 
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ö rencilerin el, kol, parmak, ayak kullanmalar n sa lamak için yaparak ya ayarak 
ö renme ilkesi kullan labilir. Bu ilke ngilizce süreç belirten zamanlar ö retirken 
de kullan labilir. Bunlara ilaveten, drama,  tiyatro, rol yapma, canland rma, s n f içi 
oyun vs, kullan labilir.  

4) Yap lan çal man n yabanc dil ö retimine yönelik di er önemli katk s 
u ekilde ifade edilebilir: Resim, Müzik ve S n f Ö retmenli i ö rencilerinin ya-

banc dil ö renmelerine yönelik yöntem ve teknikler sadece bu aksiyon ara t rmas 
çal mas nda önerilmi tir; di er aksiyon ara t rmalar nda ise böyle çözüm önerileri 
sunulmam t r. Bu nedenle,  yap lan çal ma yabanc dil ö retimine yönelik özgün 
ve farkl bir bak aç s sunmaktad r. Ayr ca, yukar da sunulan öneriler sadece ça-
l man n yap ld üniversitedeki ö rencilere yönelik öneriler olarak alg lanmama-
l d r. Bilindi i gibi, yabanc dil ö renme ve ö retme ülkemizde y llardan beri de-
vam eden e itim sorunlar ndan biridir. Bu nedenle, yukar da sunulan öneriler, ül-
kemizdeki di er üniversitelerinde okuyan ve yabanc dil ( ngilizce) ö renen bütün 
Resim ve Müzik ö rencilerine yönelik genel çözüm önerileri olarak nitelenebilir.     
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