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ÖZET: Ülkemiz örgün eğitim kurumlar›nda yabanc›

dil öğretiminin Cumhuriyet öncesine uzanan bir geçmişi

vard›r. Diğer alanlarda olduğu gibi yabanc› dil öğretim ala-

n›nda da ulusal ve uluslararas› bilimsel, toplumsal ve eko-

nomik gelişmeler etkili olmuştur. Geçmişten günümüze ül-

kemiz ilk- ve ortaöğretim öğrencileri için haz›rlanan ve uy-

gulanan yabanc› dil öğretim programlar› da bu gelişmeler-

den etkilenmiş ve değiştirilmiştir. Zaman içerisinde değiş-

tirilmesine karş›n programlar›n yetersiz kald›ğ› ve bu prog-

ramlara göre uygulanan öğretimle istenilen verimliliğin al›-

namad›ğ› süregelen tart›şma konular›ndand›r. 

Bu çal›şmada, tarihsel yolculuk içerisinde ülkemiz ör-

gün eğitim kurumlar›nda okutulan yabanc› dil programla-

r›ndan Almanca öğretim programlar› günümüze dek gelen

değişikliklerle ele al›nacak ve genel bir değerlendirme ya-

p›lacakt›r.

Anahtar Sözcükler: almanca öğretim program›, ilk- ve orta-

öğretim, geçmişten günümüze.

ABSTRACT: Foreign language teaching in primary

and secondary schools dates back to pre-republican years

in Turkey. Just like many other fields, foreign language te-

aching has been affected by national and international sci-

entific, social, economic, etc. developed for the primary

and secondary school students have thus been affected and

occasionally altered. Despite these occasional changes, the-

re have always been claims about the insufficiency of the

programs since they have been unable to provide effective

results.

In this study, the German language teaching programs

of the primary and secondary schools in Turkey and the

changes they have gone through will be analyzed and a ge-

neral evaluation will be made.

Keywords: german language teaching, primary and secon-

dary schools, in time.

1. GİRİŞ

Ülkemiz örgün eğitim kurumlar›nda yabanc›

dil öğretiminin Cumhuriyet öncesine uzanan bir

geçmişi vard›r. Diğer ülkelerle politik, ekono-

mik, kültürel, teknolojik, bilimsel v.s. ilişkiler

nedeniyle y›llar içerisinde artan ya da eksilen öl-

çüde değişim göstererek baz› dönemlerde Fran-

s›zcan›n öğretimi baz› dönemlerde de İngilizce-

nin öğretimi öne ç›km›şt›r; öğrenen say›s›nda

zaman zaman art›şlar gözlense de Almanca öğ-

retimi diğerlerinin önüne geçememiştir. Ancak

yine de Cumhuriyet dönemi ile birlikte değişme-

yen, yabanc› dil olarak okullarda İngilizce,

Frans›zca ve Almanca dillerinin öğretilmesidir.

Bu derslerle ilgili öğretim programlar›, diğer

derslerin olduğu gibi Atatürk İlkeleri, T.C. Ana-

yasas›, hükümet programlar›, beş y›ll›k kalk›n-

ma plânlar› ve y›ll›k programlar, Milli Eğitim

Bakanl›ğ›‘n›n teşkilât ve görevlerini belirleyen

kanun hükmünde kararnameleri, Milli Eğitim

Şuralar› ile Talim ve Terbiye Kurulu kararlar›

gibi temel unsurlarla yönlendirilmektedir. Ya-

banc› dil programlar› haz›rlan›rken Yabanc› Dil
Eğitimi ve Öğretimi Kanunu ile Yabanc› Dil
Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği de dikkate al›n-

maktad›r. Eğitim plân ve programlar›n› haz›rla-

mak görevi de Talim ve Terbiye Kuruluna veril-

miştir (bkz. T.C. Milli Eğitim Bakanl›ğ› [MEB],

1991: 17-19). Geliştirilen yabanc› dil öğretim

programlar› bilimsel, toplumsal v.s. gelişmeler-

den etkilenmiştir. Zaman içerisinde kazand›r›l-
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mak istenen becerilerin öncelik s›ralar›nda deği-

şiklikler ortaya ç›km›ş; kimi çevrelerce bu prog-

ramlar›n yetersiz kald›ğ› ve istenilen neticenin

al›nmad›ğ› dile getirilmiştir. 1919 y›l›nda dilbil-

gisi-tercüme yöntemine dayand›r›lan yabanc› dil

öğretimi ile dolays›z yöntemin kazand›rd›klar›

tart›ş›larak her iki yöntemin de etkili olduğu ve

yararl› yönlerinin al›nd›ğ› programlar›n gelişti-

rilmesine çal›ş›lm›şt›r. Okutulan ders kitab› içe-

riğinin program› belirlediği uygulama dönemle-

ri olmuştur. 70’li y›llar yabanc› dil öğretimi ko-

nusunda günümüzde de sürdürülen Avrupa Kon-
seyi ile işbirliğinin başlamas› nedeniyle önem ta-

ş›maktad›r. Bu işbirliğinin ilk ürünü, 1973’de

uygulamaya geçirilen işitsel-dilsel yönteme da-

yal› çerçeve programd›r. Sonraki y›llarda 1976-

Avrupa Konseyi karar›n›n etkisiyle iletişimsel

yaklaş›ma göre Almanca öğretim programlar›

geliştirilmiştir. 1997 y›l›nda iletişimsel yakla-

ş›mla öğretimin ülkemiz öğrencilerine uygun ol-

mad›ğ›n›n gerekçelendirildiği lise Almanca öğ-

retim program›, kültürleraras› yaklaş›ma dayan-

maktad›r. Buna karş›n 1997-Eğitim Reformu

sonras›nda oluşan ilköğretim Almanca öğretim

programlar›nda, yararl› olduğu iddia edilen bu

yol takip edilmeyip tekrar iletişimsel yaklaş›m

esas›na dayanan programlar geliştirilmiştir. 

Bu çal›şmada, ülkemiz örgün eğitim kurum-

lar›n›n yabanc› dil olarak Almanca öğretim

programlar›nda zaman içerisinde uygulanan ge-

lişmeleri ve bu bağlamda yap›lan değişiklikleri

irdelemek üzere tarihsel bir yolculuğa ç›k›lmak-

tad›r.

2. ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAM-
LARI

Cumhuriyet öncesi okullarda Arapça, Farsca-

n›n yan›s›ra yabanc› dil olarak Frans›zca, İngi-

lizce ve Almanca okutulmaktayd›. Milli Eğitim

Bakanlar›ndan Hasan Âli Yücel, 1919’da ç›kar›-

lan ve Arapça ile diğer yabanc› dillerin müfreda-

t›n› değiştirdiği gibi, yabanc› dil öğretimi hak-

k›nda bilgi veren program›n önemine işaret et-

miş; eskiden beri bir türlü bir sonuç al›namayan

yabanc› dil öğretimi hakk›nda öğrencinin ana di-

linde düşünerek öğrenmesi yolu olan, tercüme

ile dilbilgisi esaslar›na dayal› Mêthode indirecte
ve bunun z›dd› olan Mêthode directe’nin bu

programda tart›şmaya aç›ld›ğ›n› şu sözlerle dile

getirmiştir: “Programda deniyor ki: Talebemizin

mekteplerde lisan öğrenemediği inkâr edilemez

bir hakikattir. Buna mukabil rum ve ermeni ma-

hallesinde küçük rum ve ermeni arkadaşlar›yla

oyn›yan çocuklar›m›zdan bu lisanlar› çabucak

öğrenip söyliyenler ne kadar çoktur. Kezalik bir

kelime Türkçe bilmeden mahallelerimize gelen

küçük dükkânc› ç›raklar›n›n birkaç ay içinde

Türkçe öğrendikleri de daima gördüğümüz hâdi-

selerdendir. Binaanaleyh lisan tedrisinde en

emin usul, tabiat› taklit etmek, yani bilâ vas›ta

usulü kabul etmektedir. Metot direct için verilen

hükümde Berliç usulünün tatbik edildiği, mek-

tep kitap ve programlar›n›n ona göre tertip olun-

duğu, fakat on sene içinde bunun iyi netice ver-

mediği zikrolunmaktad›r. Eski talebenin bir

miktar kelime ve kavaid, biraz okuyup yazma

bilmesine mukabil yeni usulde yetişenlerin bir

miktar mihanikî ve basmakal›p cümleden başka

birşey bilmediklerinden şikayet ediliyor. Buna

sebep olmak üzere metod direktin haddizat›nda

fena bir usul olmay›p şartlar›n›n tam tatbik edil-

mediği söyleniyor. S›n›f›n tabiî muhite nazaran

sunî olmas› da esasl› bir muvaffakiyet engelidir”

(Yücel, 1994: 180-181).

I. ve IV. Milli Eğitim Şûralar›nda da yabanc›

dil öğretimi tart›ş›lm›ş; bir sorun haline gelen bu

durumun ortaöğretimde çözümlenmesi gerektiği

sonucuna var›lm›şt›. Nitekim 1933 y›l›nda haz›r-

lanan Darülfünun raporlar›nda da okullarda ya-

banc› dil öğretiminin gerçekleştirilemediği orta-

ya ç›km›şt› (bkz. Demircan, 1988: 129). Ayn› y›l

haz›rlanan programlarda dolayl› ve dolays›z

yöntemlerden yararlan›lm›ş; ortaokul öğretim

program›nda dersin Almanca yürütülmesi ve öğ-

retmenin ilk y›l öğrencileri özellikle Almanca

konuşturmas›n›n gereğinin yan›s›ra yazma bece-

risinin geliştirilmesinin, Türkçe anlamlar›yla

birlikte Almanca sözcük öğretiminin önemi dile

getirilmiştir. Bu programda Almanca dersinin

orta 1’de haftada 3 saati Anschauungsunterricht,
1 saati Lesen, 1 saati de Grammatik-Ortograp-
hie’ye; orta 2’de 3 saati Anschauungsunterricht-
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Konversation, 1 saati Grammatik-Ortograp-
hie’ye, orta 3’de ise 2 saati Anschauugsunter-
richt-Konversation’a, 2 saati Lesen ve 1 saati

Grammatik-Ortographie’ye ayr›lm›şt›r; okullar-

da okutulan ve resim bir kitap olan Alge’s Lehr-
buch’dan yararlan›lmas› ve içindeki metinlerin

okutturulup tercüme ettirilmesi, konularla ilgili

kompozisyon yazd›r›lmas› bildirilmiştir. Ayr›ca

çeşitli sorular haz›rlanarak öğrencilere yöneltil-

mesi, okuma kitaplar›n›n okutturulmas› ve Der
Erlkönig, Der Haidenröslein, Belsazar, Mor-
genlied v. Schiller, die Uhr v. J .G. Sedl v.b. gi-
bi şiirler ezberletilmesi öneriler aras›ndad›r.

Grammatik-Ortographie dersinde orta 1’de ba-

sit dilbilgisi al›şt›rmalar› ve yaz›l› (y›lda en az

10) ve 14 günde bir dikte yap›lmas›; orta 2’de

sözcük, isim, fiil, s›fat, ön edat, fiil çekimi; orta

3’de basit cümle, özne, yüklem, cümle dizimi,

sözcük dizimi, nesne gibi dilbilgisinin işlenme-

si, her öğretim y›l›nda sözlü ve ortalama 10 ya-

z›l›n›n, diktenin yap›lmas›, yaz›m kurallar›n›n

öğretilmesi gerekliliği bildirilmiştir (bkz. T.C.

Maarif Vekaleti, 1931:V- 97). 

1934-35 öğretim y›l›nda uygulamaya geçiri-

len lise Almanca öğretim program›nda ağ›rl›k

edebi eserlerin okunmas›, anlaş›lmas› ve tercü-

mesine verilmiş; okuma, dilbilgisi ve yazma be-

cerilerinin geliştirilmesi amaçlanm›şt›r. Prog-

ram, Lesen, Litteratur, Aufsatz, Grammatik alt

başl›klar›nda verilmiştir. Lise 1. s›n›fta haftada 5

saatlik Almanca dersinin 2 saati okuma, 2 saati

edebiyat ve 1 saati de kompozisyona; lise 2. de

ise 2 saat okuma, 2 saat edebiyat ve 1 saat dilbil-

gisi, edebiyat şubesinde haftada 6 saat, fen şube-

sinde 4 saat olan lise 3. s›n›fta 2 saat okuma, 2

saat edebiyat ve 1 saat kompozisyona ayr›lm›ş-

t›r. Okuma ve edebiyat başl›klar› alt›nda okutu-

lacak ve evde okunmas› önerilen edebi eserlerin

adlar› verilerek müzakere olunacağ›, anlat›laca-
ğ› ve ezberleneceği belirtilmiştir. Lise 3. s›n›f

program›nda, Alman edebiyat›n›n tan›nm›ş ya-

zar ve şairlerinin (örn: Schiller) eserlerinin s›n›f-

ta okutulmas› ve evde okunmas› için ödev olarak

verilmesine ilişkin aç›klamalar bulunmaktad›r.

Lise 1 ve lise 3. s›n›flar için dilbilgisi alan›nda

aç›klama yap›lmam›ş; buna karş›n lise 2. s›n›fta

haftada 5 saatlik dersin 1 saatinin dilbilgisine

ayr›lmas› gerektiği belirtilmiştir (T.C. Maarif

Vekaleti, 1934: 95-96).

1933 y›l›nda üniversitelerde bir çok Alman

profesörün çal›şmas›, ortaöğretimde Almanca-

n›n öğretiminin önem kazanmas›na ve Almanca

derslerinin yeniden yap›lanmas›na yol açm›şt›r.

Alman profesörlerin kat›l›m›yla kurulan komis-

yonun yazd›ğ›, 1939-40 öğretim y›l›nda okutul-

maya başlanan ilk yerel ders kitab› Almanca
Ders Kitab›’n›n öğretmen kitab› program niteli-

ğinde yap›land›r›lm›ş; ayr›ca öğretim program-

lar› yay›mlanmam›şt›r. Program ve ders kitab›y-

la ilgili “(...) ufak müsamahalarla, direk bir usu-

le istinat etmektedir” aç›klamas›n›n yan› s›ra

“(...) mevcut metotlardan muayyen birisine isti-

nat etmekten ziyade her metodun en faydal› gö-

rünen k›s›mlar›ndan istifade edilerek vücude ge-

tirilmiştir. Bu esnada direkt ve indirekt metotla-

r›n herkesçe malûm zarar ve faydalar› bilhassa

göz önünde tutulmuştur. Ortaokullar›m›zda ya-

banc› dillere tahsis edilen 3-5 saatlik zaman›n

aşikâr olan kifayetsizliği ve bilhassa almancan›n

herkesçe malûm bulunan hususiyetleri ile s›n›f-

lar›n kalabal›kl›ğ› yüzünden büsbütün direkt bir

usule dayanmak mahzurlu görüldüğü için al-

manca kelimelerin türkçe karş›l›klar›n› gösteren

lûgatçeler ilâvesinde ve öğretmenlerin gramer

bahislerinde türkçeden istifade etmelerinde

mahzur tasavvur olunmam›şt›r. Bundan maada

(...) öğretmenlerin kontrol için zaman zaman ter-

cümeden istifade etmeleri de şayan› tavsiye sa-

y›lmaktad›r (...) bilhassa ilk senelerde türkçeden

almancaya tercüme yapt›rmaktan kat’î olarak iç-

tinap etmek şartt›r” (Gürmen ve diğer., 1939: 5)

aç›klamalar› yer almaktad›r.

Bu program, 1949 y›l›nda yap›lan IV. Milli

Eğitim Şuras› karar›n›n ard›ndan 1952 y›l›ndan

itibaren liselerin dört y›la ç›kar›lmas› ve 1952-

1955 y›llar› aras›nda uygulanan dört y›ll›k öğre-

tim nedeniyle yeniden ele al›nm›ş ve öğretim

program›, aşağ›daki gibi Almanca Ders Kita-

b›’n›n içeriğiyle ilişkilendirilmiştir: Lise I. S›n›f-

ta, Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanm›ş olan kitap-

lardan ikinci kitab›n tekrar›ndan sonra üçüncü

kitaptan öğretime devam olunacakt›r. Ayr›ca öğ-



189İlk - ve Ortaöğretim Okullar›nda Almanca Öğretim Programlar›2003]

renci seviyesine uygun yard›mc› kitaplardan da

faydalan›lacakt›r. Öğretmenlerin okuttuklar› ya-

banc› dilde bu nevi yard›mc› kitaplar› aray›p

bulmalar› ve bunlar› okuma hususunda öğrenci-

lere yak›ndan rehberlik etmeleri gerekir. Lise II.

S›n›fta, Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanan kitaplar-

dan dördüncü kitap; lise III. S›n›fta, Bakanl›k ta-

raf›ndan haz›rlanan beşinci kitap; lise IV. s›n›f-

ta, Bakanl›k taraf›ndan bas›lan alt›nc› kitap üze-

rinde çal›ş›lacakt›r (T.C. Maarif Vekaleti, 1952:

22-89).

1949-1972 y›llar› aras›ndaki ortaokul prog-

ramlar› yabanc› dil öğrenimini sevdirici bir or-
tam yarat›larak öğrencileri, sözlük yard›m›yla
okuduğunu anlamay›, 1500 sözcük çerçevesi
içinde kendi düzeylerine uygun basit tümcelerle
konuşturmay› amaçlam›şt›r; ancak bu y›llar ara-

s›nda ders yoğunluğu haftada 5 saatten 3 saate

düşürülmüş olduğundan beklenilen başar›ya ula-

ş›lamayacağ› aç›kt›r (bkz. Demircan, 1988:

130). 

Türkiye’nin 09. 08. 1949 tarihinde üye oldu-

ğu Avrupa Konseyi ile yabanc› dil öğretimi ala-

n›nda 1968’de başlayan 1972 tarihine kadar uza-

nan işbirliği sonucunda “Yabanc› dil öğretimi

için sarfedilen zaman ve gayrete karş›l›k elde

edilen sonuçlar›n yeterli olmay›ş› bütün dünya

milletlerince kabul edilen bir gerçektir. Özellik-

le İkinci Dünya Savaş›ndan sonra ortaya ç›kan

bu durum karş›s›nda yabanc› diller öğretimi mil-

letleraras› ve millî kuruluşlar›n en önemli çal›ş-

ma alanlar›ndan birini teşkil etmiştir” (T.C.

MEB, 1973: 259) gerekçesiyle çal›şmalar yap›l-

m›şt›r. 1972 y›l›nda Talim ve Terbiye Dairesi’ne

bağl› Yabanc› Diller Öğretimini Geliştirme
Merkezi, eski yabanc› dil öğretim yöntemlerin-

den farkl›, işitsel-dilsel yöntemle konuşulan› an-

lama ve konuşma yeteneklerinin geliştirilmesine

yönelik yabanc› dil öğretim programlar› haz›rla-

m›şt›r. Bu programlar, 1972-73 öğretim y›l›nda

pilot okullarda, 1973-1974 öğretim y›l›ndan iti-

baren de ortaokullar›n birinci s›n›flar›ndan baş-

lamak ve 1977 tarihine kadar tamamlanmak üze-

re kademeli olarak uygulanm›şt›r. İngilizce,

Frans›zca ve Almanca için haz›rlanan bu progra-

m›n amac›:

1. Öğrenmekte olduklar› yabanc› dili normal

h›zda konuşulduğunda anlayabilme,

2. Anlaş›l›r bir şekilde konuşabilme,

3. Kolayl›kla okuma ve okuduğunu anlama,

4. Düşündüklerini yaz› ile ifade edebilme

yeteneğini kazand›rmak,

5. Öğrendikleri dili okuldan sonra da kendi

kendilerine geliştirme güç ve isteğini ka-

zand›rarak gerek ileriki çal›şmalar› yö-

nünden gerek turizm ve uluslar aras› iliş-

kiler yönünden yurdumuza yararl› bir ele-

man olarak yetişmelerine yard›m etmektir

(bkz. T.C. MEB, 1973: 259-260).

Bu yönteme dayal› ve ortaokullar için gelişti-

rilen Wir lernen Deutsch adl› ders kitaplar›n›n

uygulamada ilk kez kullan›lmaya başlamas›

70’li y›llard›r. “Oysa bu y›llar konuşsal-işitsel

yöntemin uygulamadaki aksamalar›n ortaya ç›k-

t›ğ› ve yönteme yönelik eleştirilerin gittikçe yo-

ğunlaşt›ğ› y›llard›r. Bu nedenle özellikle bu y›l-

larda konuşsal-işitsel yönteme göre ders kitab›

haz›rlamak ve uygulamaya sokmak, gerçekte

yabanc› dil olarak Almanca öğretiminde bir ye-

nileşmenin değil, yöntemle ilgili irdelemelerin

yetersizliğinden kaynaklanan bir gecikmenin

belirtisidir” (Polat, 1992: 96).

Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi
Kültürel İşbirliği Komitesi, 1971-1981 y›llar›

aras›nda ele ald›ğ›, yabanc› dil eğitim ve öğretim

metodlar› ile sözlük ve gramer çal›şmalar›n› içe-

ren Yaşayan Diller projesinin devam› olarak, 12
numaral› proje diye adland›r›lan İletişim için
modern dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ko-

nulu projeyi de yürütmüştür. Bu projede, öğre-

nenlerin kapasite ve ihtiyaçlar›n›n tesbitine yö-

nelik standart çal›şmalar› derinleştirilmiş ve ya-

banc› dilde en yeni eğitim ve öğretim metodu

olan Communicative-İletişimsel Metod bu proje-

nin bir ürünü olarak geliştirilmiştir (T.C. MEB,

1991: 75). Türkiye de yabanc› dil öğretim prog-

ramlar›n› yenileme yönünde çaba gösteren ülke-

lerden birisi olmuş; ancak bu süre içerisinde ile-

tişimsel yaklaş›ma göre sadece liseler için Al-

manca ders kitab› geliştirilebilmiştir. Talim ve

Terbiye Kurulu’nun 1974 tarih ve 393 say›l› ka-
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rar› ile 1975 y›l›nda bas›lan Texte und Situati-
onen, iletişimsel yaklaş›m› esas alan bir ders ki-

tab›d›r. Dili kullanma becerisinin kazand›r›lma-

s›n›n ön plana ç›kar›ld›ğ› şu şekilde ifade edil-

mektedir: “Yabanc› dil öğreniminde ilerlemek,

biçimsel dilbilgisi öğelerinin, yal›ndan bileşiğe

aşamalarla gelişen bir biçimde de olsa, bellen-

mesi ya da salt dilbilgisi yönünden kullan›labil-

mesi anlam›na gelmez. Yabanc› dil öğreniminde

ilerlemek, daha çok, söz konusu dili kullanmada

güven duygusunun artmas›, gerektiğinde ileti-

şim arac› olarak kullanma yeteneğinin gelişmesi

anlam›na gelir. İşte bu nedenle, ağ›rl›k noktas›,

lise kitaplar›nda, biçimsellik ve öğesellikten,

bunlar›n belirli toplumsal ya da ruhsal durumla-

r›n gereklerine uygun kullan›şlar› üzerine kayd›-

r›lm›şt›r. Art›k Almanca dilbilgisinde hangi bi-

çimlerin var olduğu; derste bunlar›n nas›l öğreti-

leceği sorun olarak ele al›nmaz. Üzerinde duru-

lacak sorun, belli bir iletişim amac›n›n söz konu-

su yabanc› dilde kazan›lm›ş olanaklardan hangi-

siyle gerçekleşeceği sorunudur” (Almanca Ders

Kitaplar› Komisyonu, 1976: 3) “Öğrenciler bir

yandan o dilin dilbilgisi kurallar›n› öğrenip dil-

bilimsel yeteneklerini geliştirmek, onlara ege-

men olmak, diğer yandan da somut durumlarda

bunlar› kullanma yeteneğini kazanmak zorunda-

d›rlar (...) iletişim kazand›rma eğitimi aşağ›da

s›ralanan alanlar› kapsayacakt›r: 

1. Konuşulan› anlama. Öğrenci, konuşulan›,

konuşan›n amac›n› anlamal›; konuşmada

verilmek istenen bilgilerin, kendisi için

önemli olanlar›n› daha az önemli olanlar-

dan ay›rt edebilmeli. 

2. Konuşma becerisi. Öğrenci, amac›n› du-

ruma ve ortama uygun, olabildiği kadar

da dilbilgisi yönünden doğru biçimde an-

latabilmelidir. 

3. Okuduğunu anlama. Öğrenci, yabanc› dil-

de bir kitab› okurken yazar›n amac›n›, an-

latmak istediği şeyi anlayabilmeli; metin-

leri öğelerine ay›rabilmeli, içlerinden

önemli olanlar›n› seçebilmelidir.

4. Yazma becerisi. Öğrenci yabanc› dilde

not tutmas›n›, özet ç›karmas›n›, sorulara

yaz›l› karş›l›k vermesini, mektup yazma-

s›n› ve form doldurmas›n› öğrenmelidir”

(Almanca Ders Kitaplar› Komisyonu,

1976: 5).

Program, kitap haz›rl›ğ› ve kademeli geçiş

nedeniyle uzun bir süre (1975-1990 aras›) lise-

lerde iletişimsel yaklaş›ma dayanan ders kitapla-

r›, ortaokullarda ise işitsel-dilsel yönteme dayal›

programlar ve ders kitaplar› kullan›lm›şt›r. 

Ancak 1990 y›l›nda iletişimsel yaklaş›ma gö-

re ortaokul Almanca öğretim program›, geliştiri-

lerek uygulamaya girmiştir. Talim ve Terbiye

Kurulu’nun 6. 8. 1991 tarih ve 120 say›l› karar›-

na göre Almanca Orta 1, 2 ve 3 s›n›f öğretim

programlar› kabul edilen bu program yenilen-

memiş olup 2000’li y›llarda halen İlköğretim 6.,
7., ve 8. s›n›flar için Almanca öğretim program-
lar› olarak yürürlüktedir. İletişime yönelik Al-

manca öğretim program›nda genel amaçlar,

“Türk Milli Eğitiminin genel amaçlar› ile temel

ilkelerine ve yabanc› dil öğretiminin genel

amaçlar›na uygun olarak, öğrencilere bu prog-

ramda öngörülen seviyede öğrendikleri dil ile,

1. Konuşulanlar› anlama;

2. Duygu ve düşüncelerini sözle anlatma;

3. Çeşitli türdeki metinleri okuyarak anla-

ma;

4. Duygu ve düşünceleri yaz› ile ifade etme

gücü kazand›rma” (T.C. MEB, 2000: 5)

şeklinde belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanl›ğ›, Lise 1 Almanca

Program›nda “Iletişim becerisini (konuşmay›)

temel alan orta 1. ve 2. s›n›flar›ndaki durum,

özellikle orta 3 ders kitab›n›n haz›rl›k aşamas›n-

da şu soruya yol açm›şt›r: Bu aşamada bizim öğ-

rencilerimize sözlü iletişim becerisine dayal› bir

Almanca dersi gerekli mi? Her ne kadar Alman-

ca kullan›m›na uzak bir ülkede yap›lan bir ders

ile öğrencilerin oyun ilgilerini ve düş güçlerini

karş›lamaya çal›şsak da bu ilgi, özellikle orta

3’ün ortalar›ndan itibaren yok olmaya başl›yor.

Üstelik, hangi öğretmen -yine ders kitab› gerek-

tirdiği için- öğrencisine: Siz kendinizi şu anda

Almanya’da farzediniz...” diyerek, öğrencisini

gerçekte asla olamayacak bir seyahate göndere-

rek kendini rahat hissedebilir?” sözleriyle ileti-
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şimsel yaklaş›mla yap›lan öğretimin ülkemiz

öğrencileri için uygunluğunun tart›şmal› olduğu

belirtilmiş; ayr›ca “Eğer öğrencilerimizin ya-

banc› dili de içinde bar›nd›ran yabanc› dünyadan

faydalanmalar›n› istiyorsak, Avrupa’da üretilen

ders kitaplar›nda olduğu gibi öncelikle diyalog

rollerini benimsemelerini değil de yabanc› dün-

ya ile hesaplaşmalar›n› istemeliyiz” (T.C. MEB,

1997: 199) ifadeleriyle günümüzde halen oku-

tulmakta olan ortaokul Almanca programlar›
aç›kca eleştirilmiştir. Değişen koşullar, yöntem,

teknik ve toplumsal ilişkilerin yenilenmek zo-

runda b›rakt›ğ› iletişimsel beceri kazand›rma

ağ›rl›kl› öğretim programlar› yerine, 1994-96 ta-

rihleri aras›nda Almanca Komisyonu’nun kültür-

leraras› yaklaş›ma göre yeniden haz›rlad›ğ› lise

program›n›n, uygulama sonuçlar› doğrultusunda

değerlendirilip geliştirilmek üzere kabulüne ka-

rar verilmiştir. 1997 y›l›nda ayr› bir kitap halin-

de ve çok kapsaml› olarak bas›lan Lise Almanca
1 Öğretim Program›’n›n (T.C. MEB, 1997) ge-

nel amaçlar›:

1. Bas›lm›ş yay›nlar› takip edebilme;

2. Dinlenilen bir konuşmay› anlayabilme;

3. Sözlü iletişim kurabilme;

4. Yaz›l› iletişim kurabilme;

5. Dil-kültür bağlam› içinde kültür değerle-

rinin fark›nda olma;

6. Sözlü yaz›l› iletişim kurmaya ve bas›l› ya-

y›nlar› takip etmeye istekli olma;

7. Farkl› kültür ve kültür değerlerini hoşgö-

rü ile karş›layabilmedir (s. 9).

Lise 1 Almanca öğretimi ile edinilen bilgi ve

becerilere dayanarak; 

a. Öğrencilerin yurt içi ya da yurt d›ş› gezi-

lerinde Almanca konuşanlarla iletişime

girerken ihtiyaç duyacaklar› bilgileri sağ-

lamlaşt›rmal› ve genişletmelidirler.

b. Öğrenciler, farkl› teknikleri uygulayarak

Almanca metinleri anlayabilmelidirler;

farkl› yaşam koşullar›n›, olgular›, görüş

ve düşünceleri anlayabilmeli ve kendisi-

nin olanla yabanc› olan aras›ndaki bağ-

lant›lar› kurabilmelidirler.

c. Öğrenciler, Alman dilini yüksek öğre-

nimleri ya da meslekleri düzeyinde kul-

lanmaya haz›r bir duruma gelebilmelidir-

ler (T.C. MEB, 1997: 17).

Öğretim program›n›n genel çerçevesi, ileti-

şim becerisi, dil bilgisi, sosyo-kültürel bilgi,

strateji ve tekniklerle yak›ndan ilgili olup kültür-

ler aras› iletişim becerisi boyutunu içeren öğre-

tim anlay›ş› ile geliştirilmiştir. Buna göre, orta-

okul Almanca derslerinin bir devam› olmakla

birlikte lise düzeyinde kültürleraras› iletişim bo-

yutunu ve Almancan›n kullan›m olanaklar›n›

öne ç›karan yaklaş›m›n öngördüğü amaçlar›n

öncelikli konumda olduğu programla devam et-

tirileceği; lise düzeyinde Almanca derslerinin,

nitelik olarak ortaokul Almanca derslerinden

farkl› bir yap›da olacağ› belirtilmektedir (bkz.

T.C. MEB, 1997: 17-19).

Toplumsal gelişmeler ve gereksinimler doğ-

rultusunda yabanc› dilin önem kazanmas› ve bu

doğrultuda yabanc› dil derslerinin ağ›rl›kl› ola-

rak verildiği okullar›n aç›lmas›, 1983 y›l›nda Li-
se Yabanc› Dil Kolu uygulamas›na geçilmesine;

bu gruba yönelik ayr›ca bir program haz›rlanma-

s›na yol açm›şt›r. Bu programda 1747 say›l›

Tebliğler Dergisinde 10.05.1973 tarihinde ya-

y›nlanm›ş olan yabanc› dil müfredat program›n-

da yer verilen genel ilkelerin esas al›nacağ› ve

Yabanc› dil öğretimi için haz›rlanacak kitap ve
araçlarla ilgili bu program›n baz› derslerini ya-

banc› dille yapan okullarda çerçeve program

olarak kabul edildiği vurgulanm›şt›r. Yabanc›

Dil Program›n›n (T.C. MEB, 1983 ) amaçlar›:

a. Öğrenilen yabanc› dili tabii konuşma h›-

z›nda konuşulduğunda anlayabilme;

b. Anlaş›l›r bir şekilde konuşabilme;

c. Kolayl›kla okuyabilme ve okuduğunu an-

layabilme;

d. Düşünce ve duygular›n› yaz› ile anlatabil-

me;

e. Öğrendiği yabanc› dili okuldan sonra da

kendi kendine geliştirebilme güç ve yete-

neğini kazanmad›r (s. 431).

Lise öğretim program›nda (T.C. MEB, 1987)

haftal›k 9 saatlik sürenin kullan›m›na işaret edil-
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miş ve 5 saat mevcut ders kitaplar›n›n işlenme-

sine, 2 saat uygulamal› dilbilgisi ve 2 saat oku-

ma çal›şmas›na ayr›lmas› gerektiği belirtilmiştir.

Uygulamal› dilbilgisi çal›şmas›, klasik anlamda

bir gramer çal›şmas› olmay›p, edinilen yeni gra-

mer çal›şmalar›n› sistemleştirmeye yönelik uy-

gulamal›, bol al›şt›rmal› çal›şmalar olmal› ve öğ-

rencilerin kendi kendilerine kurallara varmalar›-

n›n sağlanmas› gerekmektedir. Okuma dersinde

ise, öncelikle öğrencilere bilgi kazand›racak, ke-

lime hazinelerini geliştirecek türde sadeleştiril-

miş dil ile yaz›lm›ş çeşitli kitaplar ve günlük ha-

yattan al›nm›ş çeşitli otantik metinler kullan›l-

mal›d›r (s. 317-327).

Türkiye’de yabanc› dil öğretimi sorunlar›n›n

tart›ş›lmas› ve çözüm getirilmesi amac›yla Milli

Eğitim Bakan› Avni Akyol’un teşvikiyle 1990 y›-

l›nda Yabanc› Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyon
çal›şmas› yap›lm›ş; 1991 tarihinde yay›nlanan

ortak bir rapor haz›rlanm›şt›r. Bu raporda, okul-

larda okutulan yabanc› dil öğretim programlar›

konusunda aşağ›daki bilgiler verilmiştir:

a. Normal ortaokul ve liselerde öğretim

programlar›: Orta okullar ile orta öğretim

kurumlar›nda 1747 say›l› Tebliğler Dergi-

sinde yay›nlanan Audio-Lingual metoda

dayal› öğretim programlar› uygulanmak-

tad›r.

b. Özel Türk ve Baz› Yabanc› Okullar ile

Anadolu liselerinde Öğretim Programlar›:

Bu okullarda, 2170 say›l› Tebliğler dergi-

sinde yay›mlanan Anadolu Liseleri Ya-

banc› Dil Programlar› uygulanmaktad›r.

c. Yabanc› Dil Kolu Bulunan Liselerde Öğ-

retim Programlar›: Yabanc› dil kolu bulu-

nan liselerde 2149 say›l› Tebliğler Dergi-

sinde yay›mlanan yabanc› dil öğretim

programlar› uygulanmaktad›r (T.C. MEB,

1991: 54).

1993 y›l›ndan itibaren Anadolu Liseleri, Sü-
per Liseler v.b. gibi baz› derslerini yabanc› dille

yapan liselerde öğrenci merkezli yaklaş›m›n

esas al›nd›ğ› Ağ›rl›kl› Yabanc› Dil Öğrenimi Ya-
pan Liselerin Yabanc› Dil Programlar› (İngiliz-
ce, Frans›zca, Almanca) okutulmas›na karar ve-

rilmiştir. Bu program›n amac›, öğrencilerin öğ-

renimi ve yaşam› süresince öğrendiği yabanc›

dille, sözlü ve yaz›l› iletişim kurabilmelerini, ay-

r›ca bu dilde bas›lm›ş yay›nlar› takip edebilme

güç ve yeteneğini kazanabilmelerini sağlamak-

t›r. Bu program› başar› ile tamamlayan her öğ-

renci, öğrendiği yabanc› dilde;

• Dinlediği bir konuşmay› anlayabilir.

• Sözlü iletişim kurabilir.

• Bas›lm›ş yay›nlar› takip edebilir.

• Yaz›l› iletişim kurabilir.

• Dil-kültür bağlam› içinde kültür değerle-

rinin fark›nda olur.

• Sözlü-yaz›l› iletişim kurmaya ve bas›l›

yay›nlar› takip etmeye istekli olur.

• Farkl› kültür ve kültür değerlerini hoşgö-

rü ile karş›layabilir (T.C. MEB, 1993:

10).

1997-1998 öğretim y›l›ndan itibaren yeni uy-

gulamada, zorunlu birinci yabanc› dil dersi il-

köğretim 4. s›n›fa çekilmiştir. “Erken yaşta baş-

lanan yabanc› dil dersi, bireyin dünyas›nda do-

ğal bir şekilde gelişmeye, daha sonraki dene-

yimleri daha kolay s›ralamaya ve kavramaya

olanak tan›r. Yabanc› olan şey, bireyin kendi de-

ğer yarg›lar›n› y›pratmadan, yaşa uygun bir araç

ile öğrenilir. Yabanc› dil dersine ülke bilgisi ile

ilgili konular›n eklenmesi ile o dili konuşan in-

sanlar, kendi yaşam ortamlar›nda tan›t›l›r ve iyi

anlaş›lmalar› sağlan›r. Kişi başkalar›n› iyi tan›-
d›kça, korkular›n› yenecek ve daha iyi bir anla-
y›şa sahip olacakt›r” şeklinde gerekçelendirilen

İlköğretim 4. ve 5. S›n›f Almanca Öğretim
Program›nda (T.C. MEB, 1999) amaç “Erken

yaşta yabanc› dil öğretimi; yabanc› dil öğrenimi-

ne başlama nedenlerini ve onun iletişimsel kul-

lan›m›n› öğretmelidir. Ayr›ca, dile karş› ilgi

uyand›rmal› ve öğrenme isteğini art›rmal›d›r” (s.

590) olarak dile getirilmektedir. Program›n ge-

nel amaçlar›:

1. Türkçeden başka dillerin de konuşuldu-

ğunun fark›na varabilme;

2. Yabanc› dilde iletişim kurmaya istekli ol-

ma;
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3. Dinlediği bir konuşmay› anlayabilme;

4. Duygu, düşünce ve isteklerini sözlü ola-

rak anlatabilme;

5. Yaz›lm›ş çeşitli türdeki metinleri okuya-

rak anlayabilme;

6. Okuduğu konularla ilgili k›sa not alabil-

me;

7. Duygu düşünce ve isteklerini yaz› ile an-

latabilme;

8. Derste dinlediklerini yazabilme (dikte

edebilme);

9. Yabanc› dilde tekerleme ve şark›lar söy-

leyebilme, oyunlar oynayabilme;

10.Farkl› kültür ve kültür değerlerini hoşgö-

rü ile karş›layabilme;

11.Yabanc› dil öğrenmenin yaşam boyu geti-

receği yararlar›n bilincine varabilme;

12.Öğrendiği yabanc› dilin Türkçeden farkl›

seslere sahip olduğunu kavrayabilmektir

(s. 589-590). 

Öğrencilerin yabanc› dil öğrenimine ilk kez

başlamalar› dikkate al›narak yabanc› dil öğreni-

minin önemini kavratma ve bu alanda ilgi, istek

ve ihtiyaç yaratmak; yabanc› dilin öncelikle bir

iletişim arac› olduğu göz önünde tutularak, ger-

çek bir iletişim gücü kazanmalar›na çal›şmak, 4.

s›n›f›n Almanca dersinin özel amaçlar› aras›nda-

d›r. Bu amaçlar›n gerçekleştirilebilmesi için bu

dilin kullan›m amaçlar›, başka bir deyişle işlev-

leri göz önünde bulundurulacak ve öğrencilerin

duyduğunu anlama, konuşma, okuduğunu anla-

ma ve yazma becerilerini kazanmalar›na çal›ş›-

lacakt›r (T.C. MEB, 1999: 591-592).

1997-98 öğretim y›l›nda uygulamaya konu-

lan Eğitim Reformu ile Avrupa Birliği ülkeleri

için önerilen uygulamalar dikkate al›nm›ş; il-

köğretim 6. S›n›ftan itibaren öğrencilerin seçme-

li olarak Avrupa dillerinden birini ikinci yaban-

c› dil olarak öğrenmesi için program geliştirme

çal›şmalar›na başlanm›şt›r. “Toplumsal ve bi-

reysel gereksinimler göz önüne al›narak eğitim

sistemimizde yeniden yap›lanmaya gidilmiş ve

sekiz y›ll›k zorunlu ilköğretime dayal› olarak bu

öğretim program› haz›rlanm›şt›r” (T.C. MEB,

1998: 1111) ifadesiyle yay›nlanan İlköğretim
Okullar› Seçmeli Almanca dersi 1-2-3 öğretim

program› değiştirilerek 1999 y›l›nda yeniden ya-

y›nlanm›şt›r. Öğrenci merkezli yaklaş›m› temel

alan öğretim program›nda (T.C. MEB, 1999)

ikinci yabanc› dil olarak Almanca’n›n önemi

“Yabanc› dil alan›nda Almanca, dünya genelin-

de önemli bir rol oynamaktad›r. Almancadan

sonra İngilizce veya İngilizceden sonra Alman-

can›n öğretilmesi çok uygundur. Çünkü bu iki

dil, dil bilgisi ve diğer dilsel özellikler aç›s›ndan

birbirine çok yak›nd›r. Kültürel ve ekonomik

alanda Almancan›n önemli bir yeri vard›r. Çün-

kü Almancan›n konuşulduğu ve kullan›ld›ğ› ül-

keler ile Türkiye aras›ndaki kültürel ve ekono-

mik ilişkiler günümüzde de büyük önem taş›-

maktad›r. Bu nedenle iki yabanc› dil bilmek

gençlerin, gelecekte meslek edinirken daha ge-

niş olanaklara sahip olacaklar› anlam›na gel-

mektedir” (s. 572) şeklinde aç›klanm›şt›r. Prog-

ram, yabanc› dilin öncelikle bir iletişim arac› ol-

duğu göz önünde bulundurularak öğrencilerin

gerçek bir iletişim gücü kazanmalar›; bunun için

de öğrenilen dilin işlevlerinin sürekli olarak göz

önünde bulundurulmas› ve öğrencilerin duydu-

ğunu anlama, konuşma, okuduğunu anlama,

yazma becerilerini kazanmalar› ve geliştirmeleri

esas›na dayanmaktad›r. Program›n genel amaç-

lar›;

1. Yabanc› dilde iletişim kurmaya istekli ol-

ma;

2. Dinlediği bir konuşmay› anlayabilme;

3. Duygu, düşünce ve isteklerini sözlü ola-

rak anlatabilme;

4. Düzeyine uygun çeşitli metin türlerini

okuyarak anlayabilme; 

5. Okuduğu konularla ilgili k›sa not alabil-

me;

6. Duygu düşünce ve isteklerini yaz› ile an-

latabilme;

7. Derste dinlediklerini yazabilme (dikte

edebilme);

8. Yabanc› dilde tekerleme ve şark›lar söy-

leyebilme, oyunlar oynayabilme;
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9. Farkl› kültür ve kültür değerlerini hoşgö-

rü ile karş›layabilme;

10.Yabanc› dil öğrenmenin yaşam boyu geti-

receği yararlar›n bilincine varabilme;

11.Öğrendiği yabanc› dilin Türkçeden farkl›

seslere sahip olduğunu kavrayabilmedir

(s. 573). 

2002-2003 öğretim y›l›nda pilot okul olarak

Anadolu Öğretmen Liselerinde zorunlu ikinci

yabanc› dil uygulamas› başlat›lm›şt›r. Bütün li-

selerde ikinci yabanc› dilin zorunlu olarak oku-

tulmas›na yönelik çal›şmalar halen sürdürül-

mektedir. Almanca Komisyonu, “Ortaöğretim

kurumlar›nda en az bir yabanc› dilde öğretim

düzeyine uygun sözlü ve yaz›l› iletişim kuran bi-

reyler yetiştirilmesi; bu amaçla yabanc› dil ders-

lerinin haz›rl›k s›n›f› öğretimini de içine alacak

biçimde 9. s›n›flardan başlayarak 4 y›ll›k öğre-

tim için yeniden düzenlenmesi, 2. yabanc› dilin

de zorunlu ders olarak öğretim programlar›na

konulmas›” (T.C. MEB, 2002: 745) karar›n›n ar-

d›ndan çal›şmalar›n› bu yöne kayd›rm›şt›r. He-

nüz kesinlik kazanmam›ş ve uygulamaya geçi-

rilmeyen program çal›şmalar›nda Türkiye’nin

üye olduğu Avrupa Konseyi’nin belirlediği stan-

dartlar esas al›nmaktad›r.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

● Günümüzde ülkemizin her geçen gün

uluslararas› düzeyde çeşitli alanlarda işbirliği

aray›ş›, iletişim gereksinimi v.s. nedeniyle ya-

banc› dilin önemi ve işlevi giderek artmaktad›r.

Yabanc› dil öğretimi alan›nda çal›şmalara ve uy-

gulamalara yönelik tart›şmalar da giderek art-

maktad›r ve sadece günümüzle s›n›rl› değildir;

Cumhuriyet öncesine kadar uzanmaktad›r. Geç-

mişten günümüze yap›lan program çal›şmalar›

incelendiğinde, bu alanda ulusal düzeyde kal›n-

mad›ğ›; uluslararas› gelişmelerin takip edilerek

uygulanmaya çal›ş›ld›ğ› görülmektedir. 70’li

y›llar öncesinde dolayl› yöntemin ard›ndan do-

lays›z yöntemin esas al›nd›ğ› programlar, uzun

bir süre uygulanm›şt›r. Avrupa Konseyi ile 70’li

y›llarda başlayan işbirliği, işitsel-dilsel yöntem,

iletişimsel, kültürleraras› yaklaş›mlara dayanan

programlar›n yaz›lmas›na ve uygulanmas›na yol

açm›şt›r. Okutulmaya başlat›ld›ğ› ilk günden bu

yana yabanc› dil öğretiminde verimliliğin tart›-

ş›lmas›, bu konuda bir çok sorunun olduğunu

göstermektedir. Bu durum, ülke, öğrenci gerek-

sinimlerine, koşullar›na, öğrenme stratejilerine

v.s. uygunluğun da değerlendirilerek ölçütler

geliştirilmesinin ve öğretim programlar›na yan-

s›t›lmas›n›n gereğini ortaya koymaktad›r.

● 70’li y›llarda ortaokullarda işitsel-dilsel

yönteme dayal›, liselerde iletişimsel yaklaş›ma

dayal› öğretim program› uygulanm›şt›r. 90’l›

y›llardan sonra da kademeli olarak programlar

aras› geçiş yapmak durumu, ortaokullarda ileti-

şimsel yaklaş›m›n gereklerine uygun tekniklerle

Almanca öğrenenlerin, lise düzeyine ulaşt›kla-

r›nda kültürleraras› yaklaş›ma dayal› farkl› tek-

niklerle karş›laşmas›na neden olmuştur. Hatta,

1975 y›l›nda devreye giren iletişimsel yaklaş›ma

dayal› lise program›nda okullarda uygulanmakta

olan işitsel-dilsel yöntemin; 1997 y›l›nda uygu-

lamaya giren kültürleraras› yaklaş›ma dayanan

lise program›nda, halen uygulamada olan ileti-

şimsel yaklaş›m›n verimli olmad›ğ› dile getiril-

miştir. 2000 sonras› geliştirilen programlarda da

iletişimsel yaklaş›m esas al›nm›ş ve 1997 lise

öğretim program›nda aç›kca eleştirilen unsurlar

yeniden kullan›lm›şt›r. Bu tablo, Avrupa’da ge-

liştirilen yöntemlerden ve bu yöntemleri esas

alarak yaz›lan programlardan büyük bir ölçüde,

ancak gecikmeli olarak yararlan›ld›ğ›n› göster-

mektedir. Gelişmelerin gecikmeli olarak uygula-

maya konulmas› ve birinden diğerine kademeli

olarak geçiş yap›labilmesi, ayn› öğrenci grupla-

r›n›n farkl› yöntemlere dayal› programlar ve ders

kitaplar› ile karş›laşmas›na neden olmuştur. Ka-

demeli geçişin olmas› doğald›r. Ancak bu geçiş

süresinin olabildiğince azalt›lmas›; eleştirilen ve

öğrencilere yarar getirmeyeceği düşüncesine va-

r›lan unsurlar›n yinelenmemesi ile birlikte bü-

tünlük ve süreklilik esaslar›n›n da dikkate al›n-

mas› gereklidir. 

● Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ül-

kemizde de neredeyse okullar›n tamam›nda

(%98) birinci yabanc› dil olarak İngilizce öğre-

tilmektedir. Avrupa dillerinden birinin ikinci ya-
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banc› dil olarak öğretilmesinin gündeme gelme-

si ile Almanca öğretiminin bu alana kayacağ›

belli olmuştur. Bu hedef gruplara göre geliştiri-

len programlara birinci yabanc› dille birlikte edi-

nilen ve ikinci yabanc› dili öğrenmeyi kolaylaş-

t›racak dil bilgi ve becerilerinin de yans›t›lmas›

gerekmektedir. 

● 70’li y›llar öncesinde geliştirilen prog-

ramlarda s›n›fta ya da evde okutulmak üzere Al-

man edebiyat›ndan önemli eserlerin adlar›n›n

verildiği saptanm›şt›r. Sonraki dönemlere ait

programlarda bu detayl› aç›klamalara rastlanma-

m›şt›r. Okuma becerisi, kazand›r›lmas› istenen

ve beklenen öncelikli beceriler aras›nda yer al-

mam›şt›r. Çoğu zaman öğretmenin insiyatifine

b›rak›lan bu etkinlik, ders kitab› s›n›rlar› d›ş›na

ç›kar›lmam›şt›r. Buna karş›n öğrencilerimiz için

yerine getirilebilir ve gerekli bir etkinlik olduğu

da inkar edilemez. Özellikle yabanc› dil okuma

becerisinin diğer dil becerilerini de harekete ge-

çirdiği ve öğretilenin canl›l›ğ›n›, sürekliliğini

sağlayacağ› gözönüne al›nd›ğ›nda programlarda

bu konuya işaret etmenin gereği ortaya ç›kmak-

tad›r.

● Program geliştirmede, hedef grup özel-

liklerinin saptanarak programa yans›t›lmas›

önemlidir. 1997 Eğitim Reformu, yabanc› dil

öğretiminin 4. s›n›fa çekilmesine, 6. s›n›ftan iti-

baren seçmeli ikinci yabanc› dil dersinin veril-

mesine ve bu gruplar için yeniden Almanca

program geliştirilmesine yol açm›şt›r. Her iki

programda da genel amaçlar›n birebir örtüşmesi

ve bu programa göre haz›rlanan ders kitaplar›n-

da da ayn› unsurlar›n kullan›lmas› gruplar›n va-

racaklar› noktalar›n belirginleşmemesine yol aç-

makta olup yeniden değerlendirilmesinde yarar

vard›r. 
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