
ÖZET: Bu makalede, yabanc› dil ö¤reniminde ö¤rencinin hem sürece etkin kat›l›m›n› hem de sürecin sonundaki baflar›s›n› olum-
suz yönde etkileyebilen kayg› konusu tart›fl›lmaktad›r. Ayr›ca kiflili¤e ba¤l› kayg› ve duruma ba¤l› kayg› ile kayg›n›n fizyolojik ve
psikolojik boyutlar› gözönüne serilmektedir. S›n›f ortam›nda yaflanan kayg›n›n belirlenmesinde yararlan›lan tekniklerin yan›s›ra dil
becerileri ile kayg› aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyan çeflitli araflt›rma bulgular› verilmekte ve ö¤retmenlere ö¤renme-ö¤retme sürecinde
yaflanan kayg› duygusunu azaltan çeflitli öneriler sunulmaktad›r. 

Anahtar sözcükler: Kayg›, olumlu ve olumsuz kayg›, kiflili¤e ba¤l› (sürekli) kayg›, duruma ba¤l› kayg›, temel dil becerileri.  

ABSTRACT: In this article, the concept of anxiety of the students  learning  foreign  languages,  its  effects on  the  effective
participation of the students during the learning process and the final level of success are being discussed. Furthermore trait and
state anxiety, its physical and psychological signs and symptoms are also being presented. Some  of the  techniques to diagnose
students’ anxiety in the classroom are being examined. Research results  on  the  relationship  between anxiety and the  four basic
language learning skills are given and some recommendations for the teachers to reduce anxiety in the classroom are being suggested.

Keywords: Anxiety, debilitating and facilitating anxiety, trait and state anxiety, basic language  skills.

1. G‹R‹fi

Günümüzde yabanc› dil ö¤renme sürecinde güçlük çeken ö¤renciler ve karfl›laflt›klar› problemlere
çözüm yollar› gelifltirmek büyük önem kazanm›flt›r. Bu konuda yap›lan araflt›rma bulgular› ile ö¤retmen, ö¤-
renci, veli ve yönetici görüflleri dil ö¤renimi sürecinde kayg› yaflayan ö¤rencilerin art›k varl›¤›n› kabullen-
menin ve çözüm yollar› araman›n  gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Bu alanda yap›lan araflt›rma sonuçlar›
kayg› ve özgüven eksikli¤inin yabanc› dil ö¤reniminde   baflar›y›  olumsuz yönde   etkileyen   iki   ana    ne-
den   oldu¤unu göstermektedir. Di¤er akademik konu alanlar›na nazaran yabanc› dil s›n›flar›nda daha yo¤un
olarak yaflanan kayg› ö¤rencilerin dil ö¤renme sürecini yavafllatmakta ve onlar›n hedef dili etkin olarak kul-
lanmalar›na engel oluflturmaktad›r (MacIntyre & Gardner, 1991a).

Özgüvenleri daha kuvvetli kifliler d›flar›dan gelen ve varl›klar›n› tehdit eden etkilere karfl› koymada
daha baflar›l› olmaktad›rlar. Özgüvenleri daha zay›f olan kifliler ise, k›r›lgan egolar›n› ya da özgüven eksik-
liklerini etraflar›nda kendilerini koruyan duvarlar oluflturarak koruma durumundad›rlar. Asl›nda bu kurulan
duvarlar, uzun dönemde kiflilerde kayg› oluflumuna sebep olmakta ve dil ö¤renimine ket vurmaktad›r.

Yabanc› dil kullan›m› bir anlamda kiflinin komik, garip k›yafetler giyip, soka¤a ç›kmas›na benzemek-
tedir. Özellikle çocuklar farkl› k›l›klara girmekten çekinmezler, hatta bunlar› giymekten büyük zevk al›rlar.
Oysa yetiflkinlerin pek ço¤u toplum önünde gülünç bir duruma düflmekten hiç hofllanmazlar. Dolay›s›yla ço-
cuklara benzer bir tutum sergileyen yetiflkinlerin yabanc› dil ö¤renmesi di¤er yetiflkinlere nazaran çok daha
kolayd›r. 

Kayg› genel anlamda tehdit edici bir durum karfl›s›nda birey taraf›ndan hissedilen huzursuzluk ve en-
difle durumu ya da korku duygusu olarak tan›mlanmaktad›r (Scovel, 1991). Yabanc› dil ö¤renme sürecinde
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oluflan karfl› koyma, kendini güvende hissetmeme, huzursuzluk gibi pek çok duygunun birlikte hissedilme-
sine de kayg› denilmektedir. 

Geleneksel, ö¤retmen merkezli, otoriter s›n›f ortam›nda özellikle ö¤renciler sürekli olarak bilgisizlik-
leri yüzlerine vuruldu¤u, ö¤renme sürecini tam yaflamadan ö¤retmenleri taraf›ndan kendilerine yöneltilen
sorular› hemen cevaplamalar› beklenildi¤i, her türlü yaz›l› ve sözlü ifadelerinin detaylar›na kadar analiz
edildi¤i, ö¤renme etkinliklerinin sürece uygun olmad›¤› gibi durumlar karfl›s›nda kayg› yaflamaktad›rlar. Bu
ba¤lamda, ö¤retmenin s›n›ftaki tek bilgi ve otorite kayna¤› konumundan s›yr›larak, süreci yönlendiren bir
rol üstlenmesi ö¤rencileri savunmac› bir ö¤renme sürecinden uzaklaflt›racakt›r. Böylece ö¤rencinin içinde-
ki yarat›c›, merakl›, do¤al çocu¤un ortaya ç›kmas›n› sa¤layan, güvenli bir ö¤renme ortam› bireylerin ö¤ren-
diklerini rahatl›kla uygulama olana¤› yaratacakt›r.

Allwright ve Bailey (1991) olumsuz yönlerine ra¤men kayg›n›n asl›nda o kadar da sak›n›lacak  bir
duygu olmad›¤›n› savunmaktad›rlar. Scovel (1978) ise ö¤renme sürecini zorlaflt›ran ve ö¤renci baflar›s›n› en-
gelleyen olumsuz kayg› (debilitating anxiety) ile kiflilerin do¤al edimlerinin daha üstünde baflar› sa¤lamala-
r›na neden olan olumlu kayg›n›n (facilitating anxiety) ay›rt edilmesi gerekti¤i görüflündedir. Olumlu kayg›,
ö¤renciyi ö¤renmeye karfl› istekli k›lmakta ve ö¤renciyi ö¤renme sürecine aktif olarak kat›lmaya özendir-
mektedir. Olumsuz kayg› ise ö¤rencinin afl›r› üzüntü hissetmesine ya da kendinden flüphe duymas›na, dola-
y›s›yla hedef dili daha az kullanmas›na neden olmaktad›r. 

MacIntyre ve Gardner (1991b) kayg› duygusunun, yabanc› dil ö¤reniminin bafllang›c›nda bireylerin
yüksek motivasyona sahip olduklar› dönemde önemsiz bir yere sahip iken, zaman ilerledikçe ö¤renme sü-
recinde tekrar eden olumsuzluklar sonucunda geliflti¤ini belirtmektedirler. Scovel (1978), ise kayg›n›n ö¤-
renim sürecinin bafllang›ç aflamas›nda bireyin edimini olumsuz; ileri aflamalar›nda da aksine olumlu yönde
etkiledi¤i görüflündedir. Bunun yan›s›ra birey, baflar›n›n garanti alt›nda olmad›¤›n› fakat istedi¤inde her an
kendisinin ulaflabilece¤i bir uzakl›kta oldu¤unu hissetti¤inde, kayg› bireyi olumlu yönde etkilemekte ve bi-
rey yapmas› gerekenden çok daha iyisini baflarabilmek için büyük çaba sarfetmektedir. Di¤er yandan ise bi-
rey ne kadar gayret gösterirse göstersin baflar›s›z olaca¤›n› hissederse, o zaman da kifli kayg›n›n esiri haline
gelmekte ve baflarabilece¤inden de daha az›n› ortaya koyabilmektedir.

Scovel (1978), kiflinin karakteriyle ba¤lant›l› yani kiflili¤e ba¤l› ya da sürekli kayg› (trait anxiety) ile
kiflinin çevresinde geliflen olaylarla ortaya ç›kan duruma ba¤l› kayg› (state anxiety) aras›nda farkl›l›klar ol-
du¤unu vurgulamaktad›r.

Baz› kiflilik özellikleri yabanc› dil ö¤reniminde kayg›n›n artmas›na neden olmaktad›r. Örne¤in mü-
kemmelliyetçi bir yap›ya sahip bireyler, dil ö¤renme sürecinde herhangi bir baflar›s›zl›k karfl›s›nda ümitsiz-
li¤e kap›lmakta ve kendilerine karfl› elefltirel yaklafl›mlar› baflar›lar›n› oldukça olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. 

Baflka bir kiflilik yap›s› ise di¤er bireylerin kendisi hakk›nda ne düflündüklerine ve üçüncü flah›slar›n
nas›l bir edim gösterdikleri konusuna fazlas›yla odaklanan bireyler için geçerlidir. Bu tür kifliler, herhangi
bir baflar›s›zl›k karfl›s›nda kolayca özgüvenlerini yitirmekte ve bu durum bireyin daha yo¤un kayg› yaflama-
s›na ve beraberinde de baflar›s›zl›¤a neden olmaktad›r. 

Duruma ba¤l› kayg›, yabanc› dil ö¤renme sürecinin ayr›lmaz bir parças› olarak düflünülmektedir. Ola-
s› nedenlerden birisi de pek çok yabanc› dil ö¤renme sürecinde yaflanan, ö¤rencilerin amaç dili kullanmala-
r› gerekti¤inde, do¤al iletiflim ve davran›fllar›n›n d›fl›na ç›kmak durumunda kalmalar›d›r. Ö¤renciler ö¤ren-
dikleri dili kullanma konusunda zorland›klar›nda kendilerini yeterince iyi ifade edemediklerini düflünmek-
te, gerçek kimlik ve zekalar›n› tam anlam›yla ortaya koyamad›klar› inanc›na kap›lmaktad›rlar. Bireylerle ile-
tiflimde gerek s›n›f ortam›nda gerekse s›n›f d›fl›nda bu tür kayg›lar›n yaflanmas›, ö¤rencilerin hedef dili tam
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anlam›yla ve do¤ru olarak kullanmalar›na engel olmaktad›r. Bu ba¤lamda, ö¤renme-ö¤retme sürecini des-
tekleyen, ö¤renciye her anlamda güven veren bir s›n›f ortam›n›n oluflturulmas›nda ö¤retmene önemli bir rol
düflmektedir. E¤itim programlar› aç›s›ndan hedeflerin ö¤renci ihtiyaçlar›n› temel almas› ve ulafl›labilir ol-
mas›, içerik seçimi ve organizasyonunda gerekli özenin gösterilmesi, s›n›f içi uygulamalarda kullan›lan ö¤-
retim yöntem ve tekniklerinin konuyla örtüflmesi, ölçme ve de¤erlendirme sürecinde ö¤renciye kazand›r›l-
mas› planlanan davran›fllar›n ölçülmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bunun yan›s›ra hedefe yönelik yap›land›-
r›lm›fl ders planlar›n›n haz›rlanmas›, ders esnas›nda kullan›lan ek ders malzemelerinin dikkatle seçilmesi ve
haz›rlanmas›, temel dil becerilerinin geliflmesine yard›mc› olacak etkinliklerin düzenlenmesi, ö¤rencilerin
gerek akademik gerekse bireysel sorunlar›n› kolayca iletebilecekleri ve çözüm yollar› bulabilecekleri yetkin
ö¤retim elemanlar›n›n seçilmesi ö¤rencide oluflan kayg› düzeyinin azalmas›nda büyük önem tafl›maktad›r.

Nascente (2001) de kayg›n›n fizyolojik ve psikolojik boyutlar› üzerinde durmaktad›r. Ö¤rencinin kar-
n›n›n kar›ncaland›¤›n› hissetmesi, so¤uk so¤uk terlemesi, midesinin bulanmas›, kalbinin çok h›zl› atmas›
kayg› duygusunun belirgin fizyolojik göstergeleri olarak nitelendirilmektedir. Korku ya da panik duygular›-
n›n hissedilmesi ise olay›n psikolojik boyutlar›n› göstermektedir. Hiç kimse kendisinin baflar›s›z duruma
düflmesini ve bu flekilde an›lmas›n› istemez. Dolay›s›yla çözüm kiflinin huzursuzluk duygular›ndan s›yr›la-
bilmesi için, kendisini potansiyel olarak huzursuzlu¤a iten durumlardan uzak tutmas›d›r. Fakat ö¤renme sü-
recinin aktif olarak gerçeklefltirildi¤i s›n›f ortam›nda bunun her zaman için sa¤lanmas› pek de mümkün de-
¤ildir. Kiflinin sürekli olarak bu tür durumlardan kaçmas› ise zaman içerisinde kiflinin özgüvenini yitirmesi-
ne ve ö¤renme sürecinde daha da baflar›s›z olmas›na neden olmaktad›r. 

Asl›nda kiflilerin özgüvenleri düflünüldü¤ünün aksine çok daha k›r›lgand›r. Kiflilerin kendileriyle ilgili
olumlu duygular beslemelerinde iletiflim kurduklar› kiflilerden ald›klar› geribildirimler çok önemli bir yere sa-
hiptir. Söz konusu iliflkilerde yaflanan herhangi bir olumsuzluk kiflinin özgüvenini sarsmaktad›r. Hatta huzur-
suzluk yaratan olaylardan kaçt›kça, suçluluk duygusu artmakta, kayg› duygusu daha da ön plana ç›kmaktad›r.
Dolay›s›yla kifli potansiyel olarak kayg› yaratan baflka olaylardan da kaç›nma durumuna girmektedir.

Nascente (2001) 14-16 yafl grubu ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤renimi sürecinde yaflad›klar› kayg›ya ne-
den olan durumlarla ilgili araflt›rmas›nda ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun gelecekteki kariyerleri ad›na ya-
banc› dil ö¤renmek konusunda istekli olduklar›n›, baz›lar›n›n yabanc› dil ö¤renimi ön yaflant›lar›ndan kay-
naklanan olumsuzluklardan dolay› kendilerini yeterince rahat hissetmediklerini, pek çok ö¤rencinin s›n›f
önünde tek bafl›na sunu yapmak yerine grup etkinliklerini daha çok tercih ettiklerini, böylelikle hem süreç-
te daha az kayg› yaflad›klar›n› hem de sonuçta daha baflar›l› olduklar›n› belirlemifltir. Hemen hemen tüm ö¤-
renciler hatalar›n›n ö¤retmenleri taraf›ndan düzeltilmesi konusunda hemfikirdirler, ancak bu sürecin ö¤ren-
ciyi her anlamda örseleyici olmamas› arzusundad›rlar.

Nascente (2001), ö¤rencilerde kayg›ya neden olan durumlar›n belirlenmesinde gözlem, anket, gün-
lük tutma ve görüflme olmak üzere dört teknik önermektedir. Ö¤rencilerde yabanc› dil ö¤renimi ile ilgili
kayg›ya neden olan ön yaflant›lar, motivasyon, s›n›fiçi etkileflim, ev ödevleri, hatalar›n düzeltilmesi ve s›-
navlar gibi bafll›ca konu bafll›klar›n› kapsayan sorulardan oluflan anket yada gözlem formlar› arac›l›¤›yla bil-
gi toplanabilir. Günlük tutma, ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤renme sürecindeki yaflant›lar›n›n detaylar› ile ilgi-
li not tutmalar› fleklinde gerçekleflmektedir. Bu teknik ayn› zamanda ö¤retmenlerin de ö¤retme yöntem ve
tekniklerinin ayr›nt›lar› hakk›nda bilgi edinmelerini sa¤layan bir yöntemdir. Günlük tutmada, ö¤rencilerden
her gün ö¤renme süreciyle ilgili detayl› not tutmalar› beklenmemelidir. Bu süreçte ö¤renciler tek tek çal›fla-
bilecekleri gibi, eflli ya da gruplar halinde, önceden haz›rlanm›fl sorular› cevaplayarak ya da o günkü dersle
ilgili duygu ve düflüncelerini kendi ifadeleriyle aktarabilme olana¤›na sahiptirler. Görüflme tekni¤iyle ö¤-
rencilerden gözlem, anket ve günlük tutma yoluyla elde edilemeyen ve yeterince aç›kl›¤a kavuflmam›fl ko-
nularda görüfl, düflünce ve deneyimlerini paylaflmalar› istenebilir. 
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Günümüzde pek çok araflt›rmac› temel dil becerileri -dinleme, konuflma, okuma ve yazma- ile ö¤ren-
me sürecinde yaflanan kayg› düzeyi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymak amac›yla çeflitli araflt›rmalar yapmak-
tad›r. Bu ba¤lamda Horwitz, Horwitz ve Cope (1991) kayg›n›n daha çok dinleme ve konuflma becerilerinin
ortaya konulmas›nda yafland›¤›n› belirlemifllerdir. Yo¤un kayg› yaflayan çocuklar bir tak›m al›flt›rmalara ce-
vap verme ya da önceden haz›rlanm›fl konuflmalar› sunma konusunda çok baflar›l› olduklar› halde s›n›f için-
de kendili¤inden sözel iletiflim kurma konusunda büyük s›k›nt› yaflamaktad›rlar. Ayr›ca yabanc› dil ö¤ren-
me sürecinde yo¤un kayg› yaflayan ö¤rencilerin ses ve yap›lar› ay›rt etme ya da anlama konusunda da bir
tak›m zorluklar yaflad›klar› saptanm›flt›r. Bunun yan›s›ra  Horwitz, Horwitz ve Cope (1991) afl›r› derecede
çal›flman›n ö¤rencilerdeki kayg› duygusunu artt›rd›¤›n› bunun da ö¤rencilerde konuflma s›ras›nda ortaya ç›k-
t›¤›n› ya da s›navlarda hata yapma riskini artt›rd›¤›n› belirtmifllerdir. 

Price (1991) ö¤rencilere sorular yönelterek, yabanc› dil ö¤renme sürecinde  kayg› yaflamalar›na ne-
den olan ö¤eleri belirlemeye çal›flm›flt›r. Price, kayg›ya neden olan en önemli ö¤enin baflkalar›n›n önünde
yabanc› bir dil konuflmak oldu¤unu belirtmifltir. Telaffuz hatalar› yapmak ya da kelime seçimi konusunda
yaflanan problemler bireylerin  baflkalar›n›n önünde gülünç duruma düflmesine neden olmaktad›r. Price bu
ba¤lamda ö¤renme-ö¤retme sürecinde ö¤retmenin rolü üzerinde de durmufltur. Özellikle sürekli ö¤rencile-
rini olumsuz yönde elefltiren ö¤retmenlerin ö¤rencilerinin daha çok kayg› yaflamalar›na neden olduklar›n›
vurgulam›flt›r. 

Ayr›ca Price (1991) ö¤renme sürecinde hata yapman›n do¤all›¤›n› vurgulam›fl ve ö¤rencileri her an-
lamda cesaretlendiren ö¤retmenlerin ö¤rencilerinin yaflad›¤› kayg›y› azaltt›¤›n› belirtmifltir. Rekabetten uzak
bir s›n›f ortam›, ö¤rencinin kendisini sistemin bir parças› olarak görmesini sa¤lamakta, dolay›s›yla ö¤renci-
ler aras›nda eflitlik kural›n›n her an göz önünde bulundurulmas›na neden olmaktad›r. Ö¤renciler aç›s›ndan
da bak›ld›¤›nda, arkadafllar›yla uyum içinde olan ö¤rencilerin daha çok risk almaya hevesli olduklar› ve ha-
ta yapma kayg›s› yaflamadan ö¤rendiklerini uygulamaya çaba sarfettikleri ve böylece hedef dili daha iyi ö¤-
rendikleri ve do¤al olarak kulland›klar› belirlenmifltir.

Ö¤retmenin sürekli ö¤renci hatalar›n› düzeltmesinin ö¤renci aç›s›ndan ö¤renme sürecini tam bir fe-
lakete dönüfltürdü¤ü yads›namaz bir gerçektir. Rardin, Tranel, Tirone ve Green (1988) ö¤renme-ö¤retme sü-
recinde ö¤retmenlerin iyi bir dinleyici olmalar›n› ve ö¤rencileriyle sürekli empati kurmalar›n›n önemine
dikkat çekmektedirler. Ö¤retmenin hoflgörülü olmas›, ö¤rencinin kendisini güvende hissetmesine, ö¤renme
sürecine daha aç›k ve savunmas›z kat›lmas›na neden olmaktad›r. Böyle bir iletiflim ve etkileflim sürecinde
de kayg› duygusu daha az yaflanmakta ve etkin ö¤renme gerçekleflmektedir. ‹letiflimin söz konusu olmad›-
¤›, savunmac› bir ö¤renme sürecinde ise ö¤renci dilbilgisi kurallar›n› çok iyi bilse bile, dil becerilerini etkin
bir flekilde kullanma konusunda güçlük çekmektedir.

S›n›f ortam›nda iflekoflulan çeflitli ö¤renme yaflant›lar› ö¤rencilerde panik, kendine ac›ma, hüzün, yal-
n›zl›k ve hatta bir tak›m fizyolojik rahats›zl›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Dolay›s›yla bu noktada
ö¤retmenlere düflen görev ö¤renme sürecinde her ö¤rencinin duygu ve düflünceleri hakk›nda bilgi sahibi ol-
mak ve seçece¤i uygun ö¤renme yaflant›lar› ve etkinlikleriyle ö¤rencilerin yaflad›¤› kayg› duygusunu azaltmak-
t›r. Bu ba¤lamda Scarcella ve Oxford (1990) ö¤rencilerin s›n›f ortam›nda yaflad›klar› kayg› duygusunu azalt-
mada  özellikle ö¤retmenlere yönelik baz› öneriler sunmaktad›rlar. Bunlar flu flekilde özetlenebilir:

1. Fark›ndal›k

Yabanc› dil ö¤renme sürecinde yo¤un kayg› yaflayan ö¤rencilerin bilincinde olan ö¤retmenlerin s›n›f
içi etkinliklerde yeralma konusunda isteksiz ö¤rencilere karfl› daha sab›rl› ve anlay›fll› davranmalar› gerek-
mektedir. 
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2. Olumlu S›n›f Ortam› Oluflturma

Ö¤retmenlerin ö¤rencilere s›n›f içi etkileflim s›ras›nda ö¤renmeye güdüleyici sorular yöneltmeleri, ye-
rinde ve zaman›nda geri bildirim vermeleri, afl›r› derecede hata düzeltmesinden kaç›nmalar› ve de¤erlendirme
sürecinde daha esnek davranmalar› ö¤renme süreci için gerekli olan olumlu s›n›f ortam›n› oluflturmaktad›r.

3. Kendi Kendine Konuflmaya Özendirme

Ö¤rencileri kendi kendine konuflmaya özendirme, bu süreçte uygulanmas› gereken önemli detaylar-
dan biridir. Ö¤rencilerin “san›r›m baflar›s›z  olaca¤›m” gibi kendileriyle ilgili olumsuz ifadeler kullanmala-
r› yerine “s›navda baflar›l› olabilirim” “ben iyi bir ö¤renciyim”, “hergün farkl› ve yeni fleyler ö¤reniyorum”
gibi olumlu ifadeler kullanmalar› konusunda cesaretlendirilmeleri, ö¤renme-ö¤retme sürecini son derece
olumlu yönde etkilemektedir. 

4. ‹flbirlikçi  Ö¤renme

S›n›f ortam›nda ikili veya grup etkinliklerinin uygulanmas›  ö¤rencilerin yaflad›¤› kayg› duygusunun
azalmas›n› ve  ö¤renciler aras› etkileflimin artmas›n› sa¤lamaktad›r. 

5. Günlük Tutma

Bu tür etkinlikler, ö¤retmenler uygun zamanda ve afl›r› elefltirel bir yaklafl›m sergilemedikçe, ö¤ren-
cilerin  duygu ve düflüncelerini rahatl›kla ifade etmelerini sa¤lamakta ve ayn› zamanda da ö¤retmene ö¤ren-
cisi hakk›nda geri bildirim vermektedir. 

6. Ödül Verme

Ö¤rencilerin baflar›yla tamamlad›klar› etkinliklerden sonra ödül vermek ya da ö¤renme sürecinde ba-
z› konularda kendi seçimlerini yapma flans› tan›mak, ö¤rencilerin özdenetim sistemlerini güçlendirmektedir. 

7. Davran›fl Anlaflmas› Yapma

Bir aflamal›l›k içerisinde ö¤rencilerden beklenen davran›fllar› kapsayan bir anlaflma metninin haz›r-
lanmas›n› içermektedir. Bu tür bir davran›fl anlaflmas› ö¤rencilerin hem kendilerinden beklenileni bilmeleri
hem de yaflad›klar› kayg› duygusunun azalmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu tür anlaflmalar k›sa yada uzun dö-
nemleri kapsayabilmektedir.

8. Ö¤renci Destek Gruplar› Oluflturma

E¤itim program›na ek olarak  oluflturulan ö¤renci destek gruplar›, ö¤rencilerin birlikte ders çal›flma,
projeler haz›rlama ve s›navlara haz›rlanmada kulland›klar› çeflitli stratejileri paylaflmalar›na yard›mc› oldu-
¤u gibi, bireysel olarak manevi destek sa¤lamakta ve ö¤rencinin  özgüvenini kazanmas› aç›s›ndan da çok
yararl› olmaktad›r. 

9. Gizemli Ö¤renme Stratejisini ‹flekoflma (Mystery Learning)

Gizemli ö¤renme stratejisi ö¤rencilere konunun pekifltirilmesi amac›yla s›nav ya da ödevleri tekrar
tekrar yapma olana¤› sunulmas›d›r. Bu strateji, ö¤rencinin herhangi bir ödevi ya da s›nav› ilk kez yapt›¤›n-
da hissetti¤i kayg›y› azaltmakta ve ö¤renciye ö¤renilen konu içeri¤i ile ilgili daha çok pratik yapma flans›
yaratmaktad›r. 

10. Deneyimleri Paylaflma

Ö¤rencilerin kiflisel deneyimlerini benzer yaflant›lar geçirmemifl ö¤rencilerle paylaflmas› fleklinde
tan›mlanabilir. Bu stratejide ö¤retmenin dikkat etmesi gereken nokta önceki  yaflant›lar›n›  paylaflmaya  istek-
li ö¤rencilere bütün ilgiyi yöneltip, isteksiz ö¤rencilerin daha da çok kayg› yaflamalar›na neden olmamaktad›r. 
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11. Kaynak Kifli Kullanma

Ö¤rencilere yabanc› dil ö¤renme sürecinde yaflad›klar› her türlü problemin çözümünde destek ola-
bilecek ö¤retmen asistan› gibi kaynak kiflilerin destek vermesini sa¤lamakt›r. Ö¤renme–ö¤retme sürecinde
bu tür kaynak kiflilerden faydalanmak pek çok problemin çözümlenmesi aç›s›ndan çok yararl› olmaktad›r.

SONUÇ

Ö¤renciler s›n›f yönetimi, ö¤renci-ö¤retmen etkileflimi, ö¤retim yöntemleri, ö¤renme yaflant›lar› ve
ölçme-de¤erlendirme gibi pek çok konuda kayg› yaflamaktad›rlar. Asl›nda ö¤renciler ö¤renme-ö¤retme
sürecinde nelerle karfl›laflacaklar›n› bilmeye ihtiyaç duymaktad›rlar. Bu ayn› karanl›k bir koridorda yürüme-
ye benzemektedir. Ö¤renciler ö¤retmenlerinin koridorun ucunda onlar› bekleyip, ellerinden tutup, onlara
yard›mc› olacaklar›n› bilmekle birlikte yine de ö¤retmenlerinden zaman zaman daha farkl› beklentiler içine
girebilmekte ve do¤al olarak ö¤renme sürecinin sonunda hangi noktaya ulaflacaklar›n› bilmek istemektedir-
ler. Dolay›s›yla ö¤renme-ö¤retme sürecinin bafllang›c›nda ö¤rencilerin farkl› alanlarda yaflad›klar› kayg›
duygular› hakk›nda bilgi edinilmesi ve bunlar›n analiz edilerek, bireyin ne tür kayg›lar yaflad›¤›n›n ay›r›m›na
var›lmas› ve bunlar›n üstesinden gelebilmek için kiflilere yönelik bir tak›m stratejilerin gelifltirilmesi gerek-
mektedir. Ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤renme sürecinde yaflad›klar› kayg›lar›n tan›mlanmas›nda kullan›lan
stratejiler hem problemlerin belirlenmesinde hem de çözümlenmesinde önemli rol oynamaktad›r. Bu amaç-
la ö¤rencilerden elde edilen tüm veriler ö¤retmenlerin s›n›f ortam›nda yaflan›lan duyuflsal boyuttaki fark›n-
dal›klar›n› artt›racakt›r. Bunun yan›s›ra hem ö¤retmenlerin hem de ö¤rencilerin duyuflsal ve biliflsel ihtiyaç-
lar›na cevap verecek çözümleri de beraberinde getirecektir.
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