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• Öğrenme beynimizde belirgin değişikliklerin 

oluşmasıdır.

• Öğrenmenin gerçekleşmesi için elektro kimyasal 

değişiklikler ve nöronlar arasında yeni 

bağlantıların oluşması gerekir.

Dil Öğrenmek Nedir ?



Dil Öğrenmek Bir Beceridir

• Dil öğrenmek, tıpkı müzik enstrümanı çalmak 

gibi bir beceridir. Sık ve etkin alıştırma yapmak 

bütün diğer becerilerde olduğu gibi dil öğrenimi 

için de gereklidir.



Hafıza Nedir ?

• Hafızanın değişik biçimleri vardır. Kısa süreli hafızanıza 

yerleşen sözcük veya cümleleri öğrenirken tekrar etseniz 

bile daha sonra unutursunuz.

• Dil öğrenen öğrenciler genellikle sözcük ve cümleleri çalışıp, 

ezberlerler. Ancak, zaman içinde tekrar edilmeyen sözcük 

ve cümleler hafızadan hızla silinirler. Araştırmalar, uzun 

süreli hafıza oluşumunun zaman gerektirdiğini 

göstermektedir. Birkaç gün veya haftaya yayılan kısa, sık 

eğitimler, dil öğrenmek için en iyi yoldur.



Ses Kaydı/Kaydı Dinlemenin Önemi

• Bir derste anlamı iyice kavrayana kadar çalıştıktan 

sonra, her cümleyi söyleme ve kaydetme çalışmasına 

başlamalısınız. Sesinizi kaydetmek için mikrofonu 

kullanın. Daha sonra kendi söylediklerinizi, ana dili 

İngilizce olan konuşmacılarla karşılaştırın. Hızınızı, 

vurgulamanızı ve telaffuzunuzu karşılaştırın.

• Bu tip çalışma, beyninizdeki fonolojik işlemciyi harekete 

geçirerek hem otomatikliği sağlar, hem de uzun süreli 

hafızayı geliştirir. 



Metin Desteği Kullanmanın Tehlikesi

• Dinleme ve okuma beyinde çok farklı bölümlerde 
gerçekleşir. Dinleme ve konuşma yeteneğinin 
geliştirilmesinin en iyi yolu, ilgili metinleri 
görmeden çalışmaktır.

• Metinleri destek amaçlı kullanmak, öncelikle 
geliştirilmesi gereken dinleme ve konuşma 
yetenekleri ile çelişmektedir. 



Alıştırmanın Önemi

• İnsan beyninin işleyişi ve uzun süreli hafıza 

formasyonu ile ilgili çalışmalar, yetenek 

geliştirmede tekrarın önemini göstermektedir. 

• Dinleme ve konuşma yetenektir, bilgi değildir. 

Yetenek geliştirme, etkin alıştırmaların düzenli 

ve sık yapılmasını gerektirir. 



Çalışma Zamanını Nasıl 

Azaltırsınız ?

• Araştırmalar, düzenli ve sık çalışma 

saatlerinin toplam öğrenme zamanını 

azalttığını göstermektedir. Bir dersi 

haftada birkaç kere çalışmak veya tekrar 

etmek, haftada bir kere çalışmaktan daha 

etkilidir. 



Etkin Çalışma Oturumları

• En etkin çalışma oturumları, etkinlik ve derslerin bir 
karışımıdır. Bir çalışma sırasında bir etkinliğin veya bir 
dersin üzerine çok fazla zaman harcamak, sıkıntı ve 
ilgisizlik yaratabilir. Oysa öğrenmek için odaklanmanız 
gerekir.

• Genel olarak, bir çalışma oturumunda öğrenciler birkaç 
kez etkinlikleri veya dersleri değiştirmelidir. Bazı 
derslerde dinleme sırasında anlama üzerine odaklanın. 
Diğer derslerde konuşma alıştırmalarına odaklanın. 



İlerleme ve Tekrar

• 3 hafta önce çalıştığınız ünite ne oldu? Bitti mi?

• Hayır, bitmedi. O üniteyi tekrar etmeli ve o 

bölümde kullanılan dili herhangi bir zaman tekrar 

kullanmaya hazır olmalısınız. 



Yavaş Hızlıdır

• Öğrencilerin en sık yaptığı hata bir dersi hızlı 
öğrenmeye çalışmaktır. Bu, dinleme ve konuşma 
yeteneği için gerekli olan temelin ve güvenin 
oluşmasını engeller.

• Her dersin üzerinden değişik günlerde birkaç 
defa geçerseniz, konuşma alıştırması 
yaparsanız ve sık sık tekrar ederseniz genel 
ilerlemeniz çok daha hızlı olacak ve test 
sonuçlarınız iyileşecektir. 



Anlamak Sadece Başlangıçtır

• Bir dersi anladığınızda, onu tekrar etmeli ve 
cümleleri konuşma alıştırması yapmalısınız. Her 
çalışma oturumunda 5 veya 10 cümleyi 
kaydedin ve ana dili İngilizce olan 
konuşmacıların kayıtlarıyla karşılaştırın. Bu çeşit 
yoğun alıştırma dile hakim olmanızı sağlayacak 
ve akıcılığı getirecektir. 



Dört Beceri Yolu

• En verimli öğrenme, dinleme ile başlayıp 

konuşmaya geçmek ve daha sonra okuma 

ve yazma ile dil kullanımını genişletmek ve 

her defasında yeni sözcükler eklemekle 

yapılabilir. Bu becerilerin herbiri birbirine 

katkıda bulunurlar.



Teşekkürler!


