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“The idea of pruning the language arts down to the essentials is brilliant, as most language arts textbooks these days
are getting too cumbersome.”

Bonnie Armbruster, University of Illinois

W
hat are the essentials teachers need to know about teaching the six language arts?

•
Indispensable information about listening, talking, reading, writing, viewing, and visually 
representing—which is what you’ll find in every Essentialssection. Backed by current and classic research 
and grounded in the authentic classroom experience illustrated in the Classroom Close Upfeature, the material 
provides the essence of language arts content.

• W
hat to teach and how to teach it—which is the content of the Strategies and Classroom Practicesections 

of every text part. Minilessonsand Theory to Practicefeatures provide you with ready tools for your language 
arts classroom.

•
How to address individual needs—from the assessment coverage to the features that help you scaffold 
instruction for English learners,the text lays a strong foundation for honing your teaching to benefit all your 
students.

“I like the organization. I like how it moves from authentic, real classroom experiences to the meat on why teaching 
is important and why assessment should play a role in the teaching of skills. I would not rearrange anything.”  

Debra Price, Sam Houston State University

W
hy cover just the essentials?

The “essentials” format gives you the information you need in a price- and time-conscious way. W
hether you are 

learning language arts methods during a practicum course, a block course, or you are revisiting the newest, most
proven strategies as you further your professional development, Language Arts Essentials will provide you with the
needed background information and strategies. 

“I think the author is right on track. Areas are covered in an approach that works for presenting a view of the 
essentials. For preservice teachers, this would make an appropriate book for a site-based language arts course 
where students spend less time in class and more in practicum experience in real elementary classrooms.”

Cindy W
ilson, Southwest Missouri State University  
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W
ritten to offer concise advice to future and practicing teachers, this new entry in the field provides

practical strategies for applying current and seminal research to the teaching of language arts. The
“essentials” format is a perfect fit for a practicum, a block course, or for classroom use.
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Yabancı dil bilmenin en önemli özelliklerinden ya da amaçlarından biri, bilinen yabancı dille hazırlanmış makaleler, raporlar ya 
da kitaplar gibi bilimsel düşünüşü kendi ana dilinize aktarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki yabancı dil eğitimcilerinin 
ana kitaplardan biri olarak değerlendirdiği, Gail E. Tompkins’in “Language Arts Essentials” isimli kitabını Türkçeye aktarmak iste-
dik. Bu kitap yapılandırmacı öğrenme döngüsüne göre, “kuramdan uygulamaya”, özellikle okuyanların örnek olaylarla dil bece-
rilerini içselleştirebileceği ve kurama dönüştürebileceği bir yapıda hazırlanmıştır. Böylelikle altı dil sanatının (dinleme, konuşma, 
okuma, yazma, görsel okuma, görsel sunu) birbiriyle ilişkili bir şekilde, belirli bir derste nasıl kurgulandığı açıklanmıştır. Bunu 
yazar “Bir öğretmen olarak sorumluluğunuz, her bir dil sanatı hakkında ne öğretmeniz gerektiğini ve her bir dil sanatını etkili bir 
şekilde nasıl öğreteceğinizi bilmektir.” ifadesi ile açıklamaktadır. Bu doğrultuda Dil Sanatının Temelleri (Language Arts Essentials) 
kitabının; bu alanda çalışanlara hem bilimsel anlamda hem de yazacakları kitapların kurgulanışında yararlı olacağı düşünülmek-
tedir. Bu bağlamda elinizdeki bu kitap Günümüz Dil Sanatları Öğretimi, Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Dil Araçları olmak 
üzere altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere ek olarak kitabın indeks sayfası da vardır. Kitapta, görsel okuma ve görsel sunu 
becerilerine ayrı birer bölüm ayrılmamış olup diğer dil becerileri içerisinde serpiştirilerek sunulmuştur. Her bölümde, o bölümle 
ilgili özellikle öğretmenlere ve alan eğitimcilerine kitap önerilerinde de bulunulmuştur. Bununla birlikte kitap, Türkçeye aktarılır-
ken aslına bağlı kalınmaya çalışılmış ve kitapta İngilizcenin öğretimine yönelik verilen çok özel örneklerin Türkçede tam karşılığı 
olmadığı için bunlar olduğu gibi bırakılmıştır. Ayrıca Türkçe eğitimi ya da İngilizce eğitimi dışındaki dil eğitimcileri de bu kitap-
taki kurguları, örnekleri ya da özellikleri kendi çalıştıkları dillere uyarlayabilir.

Her çalışmada, özellikle de çeviri çalışmalarında az ya da çok eksiklik/hata vardır. Bu çalışmada da bazı kusurlar muhakkak 
vardır. Bunların hoşgörü ile karşılanacağını umuyoruz. Bu bağlamda kitabın çeviri aşamasında çeviri kontrollerini titizlikle yapa-
rak bizlerden desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Kasım Kıroğlu'na teşekkür ederiz.

Dil Sanatının Temelleri kitabının, alanda çalışan akademisyenlere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına katkı sağlamasını di-
ler; kitabın temin edilmesinde, tasarımında, basımında çokça emeği olan Pegem Akademi Yayınları’na teşekkür ederiz.
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D
“Dil Sanatlarının Temelleri” kitabına hoş geldiniz! Sayfaları çevi-
rirken bu kitabın diğer ders kitaplarından farklı olduğunu göre-
ceksiniz. İlk bakışta renkli fotoğraflar ve şemalar dikkatinizi çe-
kebilir ama sonrasında ders planlamasında size yardımcı olacak 
bu kitabın kısa ve öz bilgi sunumunu ve hızlı ve kolay erişilebilir 
kaynaklarını fark edeceksiniz. Ayrıca, altı dil sanatını etkili bir 
şekilde öğretmedeki mutlak temelleri sağlamak için bu kitabın 
nasıl geliştirildiğini de göreceksiniz. Bu ders kitabını kendinize 
gerekli güveni sağlamak ve başarılı dil sanatları dersleri geliş-
tirmek için bir araç olarak kullanabileceğinizi umut ediyorum.

Dil Sanatlarının 
Öğretimindeki 

Temeller Nelerdir?

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, 
görsel okuma ve görsel sunu olmak 
üzere altı dil sanatı vardır. Bir öğret-
men olarak sorumluluklarınız, her 
bir dil sanatı hakkında ne öğretme-
niz gerektiğini ve her bir dil sanatını 
etkili bir şekilde nasıl öğreteceğinizi 
bilmektir.

Kitapta yer verilen öğretmenler, gerçek hayatta da öğ-
retmenlik yapan kişilerdir. Bu kitapta sunduğum dil sanatları 
stratejilerini ve kaynaklarını nasıl kullanacağınızı düşünmeni-
ze yardımcı olmak için, bu deneyimli öğretmenlerin çalışma-
larını ve kültürel ve dilsel olarak farklı sınıflardaki öğrencilerin 
ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını açıklıyorum. Öğretmenle-
rin kullandıkları, öğretim yöntemleri yasal mevzuatı ve devlet 
standartlarını yansıtmaktadır ve hepsi dengeyle (öğrencilerin 
okuma yazma deneyimlerini dengelemek için stratejileri bütün-
leştirmekle) ilgilidir. Örneğin, kitaptaki her bölümün başındaki 
“Sınıfa Yakından Bakış” kısmında, sekizinci sınıfta okuyan bir 
grup öğrencinin okuryazarlık ve diğer müfredat gereksinimleri-
nin karşılanmasında dil sanatları öğretiminin nasıl kullanıldığı-
nı okuyacaksınız.

Kitap Nasıl Düzenlendi? Bu kitabı altı bölüme ayır-
dım:

 
◆ Günümüz Dil Sanatları Öğretimi
◆ Dinleme
◆ Konuşma
◆ Okuma
◆ Yazma
◆ Dil Araçları

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört ge-
leneksel dil sanatıyla ilgili bilgiler ayrı ayrı bölümlerde sunul-
maktadır. İki yeni “görsel” dil sanatıyla ilgili materyal (görme 
ve görsel olarak ifade etme) kitap boyunca işlenmiştir. Kitabın 
son bölümünde kelime bilgisi, dil bilgisi ve imla hakkında bilgi 
verilmektedir. Öğrencilerinizin iletişim kurabilmeleri ve başarılı 

Kitap Hakkında
bir şekilde “öğrenmeyi öğrenmeleri’ için onları nasıl kullanacak-
larını öğrenmelerine yardımcı olacak araçlar verilmektedir.

Kitabın her bölümünde altı kısım vardır:
◆ Giriş. Her bir dil sanatıyla ilgili ana fikirleri ve öğretme ve 

öğrenmedeki rolünü tanıtan kısa bir genel bakışı okuyacaksınız.
◆ Sınıfa Yakından Bakış. Deneyimli öğretmenlerin öğ-

rendikleri dil sanatları kavramlarını kullandıkları gerçek hayat-
taki sınıfları keşfedeceksiniz. 

◆ Temeller. Güncel ve klasik araştırmaların desteklediği 
dil sanatları uygulamasının temelini göreceksiniz. 

◆ Stratejiler. Öğrencilerinizin etkili iletişim kurmayı öğ-
renme başarısı için en önemli ve ders planlamanız için en yararlı 
olan erişilebilir dil sanatları stratejileri bulacaksınız. Özellikle 
örnek mini dersler, sizi bazı becerileri ve birçok stratejiyi öğret-
meye yönlendireceği için oldukça yararlı olacaktır.

◆ Sınıf Uygulamaları. Dil sanatlarını öğretmenin yenilik-
çi yollarını keşfedeceksiniz. Öyküleri, bilgilendirici kitapları ve 
şiirleri kullanmak için kullanılan örnek uygulamaları göreceksi-
niz. Ayrıca öğrencilerinizin öğrenmelerini değerlendirmek için 
uygulama kılavuzu bulacaksınız. 

◆ Sonuç. Kitabın her bölümünde sunulan ana fikirleri göz-
den geçirecek ve kendi öğretim uygulamalarınızı incelemenin 
yolları üzerinde düşüneceksiniz.

Dil Sanatlarını Nasıl 
Öğretirsiniz?

Bir süredir öğretmenlik 
yapıyorsanız veya öğret-
menliğe yeni başlasanız 

bile, öğretimin bir ders kitabı açmak ve öğretmen kılavuzundaki 
talimatları takip etmek kadar basit olmadığını fark edersiniz. Bu 
nedenle öğretmenler hem çocuklarının nasıl öğrendiklerini bil-
mek hem de üstün nitelikli çocuk edebiyatı gibi mümkün oldu-
ğunca çok sayıda mevcut ve zenginleştirilmiş kaynak içeren bir 
öğretim programı oluşturmak için dil sanatları içeriği hakkında-
ki bilgilerini kullanırlar. Bu bağlamda öğretim programınızı 
planlamanıza yardımcı olması için şu materyalleri inceleyin:

◆  Birinci Bölüm'de, dört öğretim yaklaşımını ve bu yakla-
şımları kullanarak tasvir edilen gerçek  öğretmen dene-
yimlerini

◆  Dil sanatları stratejilerinin özel kapsamı ve nasıl öğretile-
ceğini

◆  Belirli stratejileri öğretirken kullanılacak mini dersleri
◆  Dil sanatları pratiğinin kritik ögelerini belirlemede “Ku-

ramdan Uygulamaya” özelliğini
◆  Kitapta tartışılan öğretim aşamalarını uygulamak için 

adım adım talimatları
◆  Her bölümdeki "Otantik Bir Değerlendirme" kısmındaki 

değerlendirme fikirlerini
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◆  Her bölümün sonunda sınıf içi anket projeleri geliştirme 
önerilerini

İngilizce 
Öğrenenlerde 
Durum Nedir?

Sınıflar gün geçtikçe farklılaşıyor ve 
birçok öğretmen, okuma ve yazma-
yı öğrenirken aynı zamanda İngi-
lizce konuşmayı da öğrenen çocuk-
larla çalışıyor. Ülkenin dört bir 

yanındaki öğretmenlerin sınıflarında İngilizce öğrenenlerin ol-
duğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Öyleyse, öğretmenlerin başa-
rılı olabilmeleri için İngilizce öğrenenleri nasıl yapılandıracakla-
rını bilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle, kitapta anlatılan Yapı 
İskelesi yöntemi İngilizce öğrenenlerin özelliklerine dayalı ola-
rak akademik İngilizce öğretmenin ve her öğrencinin öğrenme-
sini desteklemek için gerekli yönergeleri ayarlamanın yollarını 
açıklar. 

Neden Sadece 
Temeller Var?

“Temeller” formatı size ihtiyacınız 
olan bilgiyi değer ve zaman bilin-
ciyle verir. İster bir üniversite kur-
sunun bir parçası olarak dil sanatla-

rı yöntemlerini öğreniyor ya da gözden geçiriyor olun, ister 
mesleki gelişiminizi ilerletmek için en yeni, en kanıtlanmış stra-
tejileri kişisel olarak gözden geçiriyor olun, “Dil Sanatlarının 
Temelleri” kitabının size gerekli teorik bilgileri ve başarılı olma-
nıza yardımcı olacak öğretim stratejilerini sağlayacağından emi-
nim.

“Dil Sanatlarının Temelleri” 
ve “21. Yüzyıl Okuryazarlığı 

(Dördüncü Baskı)” Kitaplarının 
İçerikleri Arasındaki Uyum 

Nasıldır?

Bu kitabı “21. Yüzyıl 
Okuryazarlığı” kita-
bının dördüncü bas-
kısının incelemesini 
tamamladıktan he-
men sonra yazdım. 
Bu durum, bu yeni 
kitapta dil sanatları 

beceri ve stratejilerinin gelişiminin okumayı ve yazmayı öğren-
meyi nasıl tamamladığını açıklamak için hangi bilgileri paylaş-
mam gerektiğini dikkatlice düşünmem için bana benzersiz bir 
katkı sağladı. Bu benim için harika ve zorlu bir fırsattı. Beni yıl-
lar boyunca öğrendiklerimi ve araştırma ve uygulama hakkında 
yazdığım her şeyi dikkatlice yeniden incelemeye ve sizinle yeni 
yollarla paylaşmaya sürükledi. “Dil Sanatlarının Temelleri”, dil 
sanatlarını ve okuma yönergelerini bütünleştirmek için size kri-
tik ve önemli fikirler sunmaktadır.

Sınıf Çalışması 
İçin Bu Kitapta 

Hangi Takviyeler 
Bulunmaktadır?

Size bu kitapla ilgili deneyiminizi 
zenginleştirme konusunda yardım-
cı olmak için dikkatle tasarlanmış 
birkaç tamamlayıcı materyal bu-
lunmaktadır:

Tamamlayıcı Web Sitesi: Bu güçlü çevrim-içi destek siste-
mi, kitapta size sunulan bilgileri derinleştirmek ve geniş-
letmek için birçok zengin ve anlamlı yol sunar.

◆ Bölüm Hedefleri, her bölümün çevrim-içi katılımcısı için 
yararlı bir ön sistematik sağlar.

◆ Bölümler arasındaki tematik bağlantılar, standart temelli 
mini dersler yoluyla IRA/NCTE Standartları ile bütün-
leşme sağlar. Bu mini dersler, ulusal standartlara uygun 
şekilde ders işlemek için yönlendirici araçlar sağlar.

◆ Öz  Değerlendirmeler, kullanıcıların kitap kavramı hak-
kındaki anlayışlarını ölçmelerine yardımcı olur. 

◆ Web Bağlantıları, tüm standartlara ve diğer birçok değer-
li çevrim-içi okuryazarlık kaynağına yararlı bağlantılar 
sağlar. 

Elektronik Öğretmen Kılavuzu: Öğretmenler için bu kul-
lanışlı araç zengin öğretim desteği sağlar: 

◆ Çoktan seçmeli testlerden ve denemelerden oluşan bir 
test bankası. 

◆ Her bölüm için özel olarak tasarlanmış PowerPoint su-
numları.

◆ Bölüm hedefleri, önerilen okumalar, tartışma soruları ve 
sınıf içi aktiviteleri içeren bölüm bölüm materyaller. 

Erişim kodu olan öğretmenler için kullanılabilir olan bu 
değerli kaynağı www.prenhall.com adresinde bulabilirsi-
niz. “Öğretmen Desteği” butonuna tıklayın ve ardından 
“Ekleri İndir” bölümüne gidin. Burada sisteme giriş ya-
pabilir veya bir kullanıcı adı ve şifre ile bir kerelik bir ka-
yıt tamamlayabilirsiniz. Veya arama alanına “eIM ISBN 
0131720082” kodunu girin.

CD ROM: Yazma Atölyesi (ISBN 0-13-117590-4). Öğ-
retmenler bu CD'yi bu kitapla beraber alabilir veya tek 
olarak sipariş verebilirler. Mini dersleri, strateji ve beceri 
geliştirmeyi yazma atölyelerinin kullanımıyla bütünleşti-
ren usta öğretmenlerin video görüntülerini analiz ederek 
sınıf ortamında gerçekleşen etkili eğitimi deneyimleyin.

Teşekkür
“Dil Sanatlarının Temelleri” kitabı bir ekip 
projesi oldu ve Jeff Johnston’ın Merrill'de-
ki bu görevi şevkle benimseyen olağanüs-
tü ekibindeki herkese minnettarım. 

İlk olarak, beni bu kitap girişimine ikna ettiği ve bana bu kitabı 
oluşturma imkânı sağladığı için editörüm Linda Montgomery'ye 
teşekkür etmek istiyorum. İlgi çekici, okuyucu dostu bir kitap 
hayalimin gerçeğe dönüşmesini sağladığın için teşekkürler. Bu 
çalışmanın değerlendirilmesinden basıma kadar geçen süreçte 
sorumluluk alan Hope Maden ile hiçbir zaman yardımını esir-
gemeyen Laura Weaver'a da teşekkür ediyorum.

Tasarım koordinatörü Diane Lorenzo'nun ve kitap ve kapak 
tasarımcısı Kristina Holmes'un bu kitap için oluşturduğu can-
lı, çağdaş görünümü seviyorum. Beklentilerimi aştınız! Yapım 
sürecini kolaylaştırmak için perde arkasında çalışan yapım mü-
dürü Pam Bennett'e çok şey borçluyum. Yapım editörüm Mary 
Irvin ise harika birisidir. Tasarım özellikleri ve kitap düzeni şüp-
hesiz ekstra çaba gerektirmesine rağmen bu projeyi neşeyle üst-
lendiğin için teşekkür ederim. Bu kitabı her zamanki titizliğiniz 
ve verimliliğinizle baskıya taşıdınız. Editörüm ve düzeltmenim 
Melissa Gruzs, yapım ekibinin vazgeçilmez bir üyesi oldu. De-
taylara gösterdiğin dikkatini takdir ediyorum. Bana daha dik-
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katli bir yazar olmayı öğrettin. Üst düzey pazarlama müdürü 
Darcy Betts Prybella'yı “Dil Sanatlarının Temelleri” ve diğer ki-
taplarımın dil sanatları alanına ulaşmasına yönelik parlak pazar-
lama fikirlerinden ötürü alkışlıyorum. 

Çok yetenekli öğretmenlerle çalışma ayrıcalığım oldu. Bu 
kitapta bahsi geçen Jennifer Miller-McColm, Manuel Hernan-
dez, Susan Zumwalt, Carol Ochs, Sandy Harris ve Mike Mar-
tinez’e içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Beni sınıf-
larınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum çünkü hem sizi 
izlerken çok şey öğrendim hem de siz ve öğrencileriniz ile bir-
likte çalıştım. Fotoğrafları ve çalışma örnekleri bu kitapta yer 
alan öğrencileriniz özel olarak tanınmayı hak ediyor. Kitap sizin 
sayenizde “gerçekleri yansıtan” bir kitap oldu.

Desen yapımcısı Laurence Martin’e ve dinamik çalışmaları 
kapakta ve kitabın içinde yer alan sanatçı Linda Bronson'a da 
teşekkürler. Yeteneğiniz sözlerimi zenginleştiriyor. 

Son olarak, eserimi dikkatle inceleyen, üzerine düşünül-
müş sorular soran ve birçok faydalı öneriler sunan öğretmenle-
re teşekkür etmek istiyorum: Debra Price, Sam Houston Eyalet 
Üniversitesi; Carolyn Jaynes, California Eyalet Üniversitesi, Sac-
ramento; Bonnie Armbruster, Illinois Üniversitesi, Urbana-C-
hampaign; Cindy Wilson, Southwest Missouri Eyalet Üniver-
sitesi ve Ula Manzo, California Eyalet Üniversitesi, Fullerton. 
Teşekkür ederim. Bu kitap çabalarınız sayesinde çok daha etkili 
bir kitap oldu.

Ben her şeyden önce bir öğretmenim. Kariyerime 1970'lerde 
Virginia'da birinci sınıf öğretmeni olarak başladım. Öğretmen-
liğimin ilk yılında ünlü “Dick ve Jane” temel okuma serisini 
kullandım, ancak kısa süre sonra okuma ve yazma öğretmek 
için meslek kitaplarını kullanmaya başladım. Okulun ilk günü 
biterken ağlayan bir birinci sınıf öğrencisini hatırlıyorum. Onu 
teselli etmeye çalıştığımda, “Ben okumayı ve yazmayı öğrenmek 
için birinci sınıfa geldim ve sen bana okuma yazma öğretmedin.” 
dedi ve beni suçlayarak ağladı. Ertesi gün, o çocuğa ve sınıf ar-
kadaşlarına okumayı ve yazmayı öğrettim! Sınıfımızdaki peluş 
hayvanlardan biri olan Tom adındaki bir köpek hakkında küçük 
kitaplar oluşturduk. Bazı kelimeler yazdım ve öğrenciler deva-
mını getirdi ve her çocuk için kitabın kopyalarını oluşturdum. 
Herkes Tom hakkındaki küçük kitabımızı ezberleyene kadar 
okuma alıştırmaları yaptık. Daha sonra çocuklar ebeveynlerine 
okumak üzere kitaplarını eve götürdüler. Çocuğun yorumunu 
ve bana öğrettiği şeyi hiç unutmadım: “Öğretmenler öğrencile-
rini anlamalı ve onların beklentilerini karşılamalıdırlar.” Bundan 
sonra her yıl birinci sınıf öğrencilerim okulun ilk gününde kitap 
oluşturdular çünkü birinci sınıfa okumayı ve yazmayı öğrenmek 
için geldiklerini biliyordum. 

Öğretmenliğimin ilk yılı bana cevaplardan daha fazla soru 
bıraktı ama daha iyi bir öğretmen olmak istediğimi biliyordum. 
Öğretmeye devam ederken akşamları yüksek lisans dersleri al-
maya başladım. Her ikisi de Virginia Tech’te olmak üzere önce 
yüksek lisans ve daha sonra Okuma/Dil Sanatları alanında dok-
tora yaptım. Lisansüstü eğitimim sayesinde birçok sorumun ce-

vabını öğrendim ancak daha da önemlisi soru sormaya devam 
etmeyi öğrendim. 

Sonrasında üniversite düzeyinde ders vermeye başladım. 
İlk olarak Ohio'daki Miami Üniversitesi'nde, sonra Oklahoma 
Üniversitesi'nde ve son olarak Fresno California Devlet Üniver-
sitesi'nde ders verdim. Bu üniversitelerde öğretmen adaylarına 
ve yüksek lisans yapan öğretmenlere öğretmenlik ve doktora tez 
danışmanlığı yaptım. Yıllar boyunca öğrencilerim de bana çok 
şey öğrettiler. Öğrendiklerim için hepsine minnettarım. 

Şu anda Fresno'daki San Joaquin Vadisi Yazma Projesi'nin 
yöneticisiyim ve ondan önce Oklahoma Yazma Projesi'ni yö-
nettim. Yazları davet edildiğim kurumlarda ve araştırma grup-
larında öğretmen yetiştiriyorum ve iş birliği yaptığımız okul-
larla çalışırken ve öğretmen gruplarına sunum yaparken onları 
destekliyorum. Size en yakın Ulusal Yazma Projesi sitesini bul-
manızı ve desteklediği etkinliklere katılmanızı şiddetle tavsiye 
ediyorum. Bu sadece yazma öğretimi hakkında daha fazla bilgi 
edinmenin en iyi yolu değil, aynı zamanda diğer öğretmenlere 
de arkadaş olabileceğiniz bir etkinliktir. 

20 yıldır okuma, yazma ve dil sanatları alanlarında üniver-
site ders kitapları yazıyorum ve yazdığım kitapları da bir öğre-
tim yolu olarak düşünüyorum. Bu kitabı yazarken de aynı yolu 
izledim. Bir kitap yazarken sorabileceğiniz soruları tahmin et-
meye ve bu cevapları vermeye çalışıyorum. Ayrıca açıkladığım 
kavramları görebilmeniz için öğrencilerin çalışmalarından bazı 
örnekler ve öğrencilerle çalışırken başvurabileceğiniz meslek ki-
taplarının listelerini de ekliyorum. 

Öğretebildiğim için onur duyuyorum. Öğretmenlik başa-
rımdan dolayı çeşitli ödüller kazanma ayrıcalığına sahip oldum. 
2000 yılında California Devlet Üniversitesi, Fresno'da saygın bir 
ödül olan Provost'un Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldüm. 
Oklahoma Üniversitesi'nde ders verdiğimde Regents’ın Üstün 
Öğretim Ödülünü de aldım ve 1998'de California Okuma Der-
neği’nin Okuma Onur Listesi'ne girdim. 

Ders vermediğim zamanlarda çizim yapmayı seviyorum. 
Bir çizimin bir araya getirilmesi, iyi bir öğretimin ögelerini bir 
araya getirmeye çok benzer, bu yüzden bazen kitap kapağımda 
farklı çizimler kullanıyorum. Şu an yeni doğan torunum Gillian 
için bir çizim yapıyorum.

Yazar 
Hakkında
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3Günümüz Dil Sanatları Öğretimi

Günümüzde, öğretmenler yeni zorluklar ve fırsatlar ile karşılaşmaktadır. Bu ne-
denle öğreteceğiniz dil sanatları, sadece inandığınız en iyi eğitim uygulamala-
rı ile kısıtlı olmamalı, aynı zamanda öğrencilerinizin dilini, kültürünü, ulusal ve 
uluslararası eğitim standartlarını da karşılamalıdır. 

Sınıfınıza gelen öğrenciler kültürel ve dilsel olarak birbirinden farklı ola-
caktır. Bu yüzden onlar okulda, evde konuştuklarından farklı bir dil konuşa-
bilirler. Çünkü onlar farklı aile yapılarında büyüyorlar. Örneğin birçok çocuk 
anne ve babasıyla birlikte yaşarken, diğerleri sadece anne ya da babasıyla 
veya büyükanne ya da büyükbabasıyla, karma ailelerde veya iki anne ya da iki 
babayla yaşıyorlar. Çok fazla çocuk yoksulluk içinde, bazıları ise ebeveynleriyle 
hapishanede ve kardeşleriyle çetelerde büyüyor. Diğerleri ise hâlâ evsiz. Ne 
yazık ki, bazı çocuklar üniversite eğitiminin ulaşılamaz olduğunu düşünerek 
Amerikan Rüyasını gözden çıkarmıştır.

Bizler küresel bir toplumda yaşıyoruz. Televizyon, internet, cep telefonları 
etkili dil kullanımını daha önemli hâle getiriyor. Bu nedenle öğrencilerinizin 
sizden daha fazla teknoloji meraklısı olmalarına şaşırmayın! Onlar internette 
araştırma yapar, dijital fotoğraflar çeker ve internet üzerinden anlık mesajlaşır-
lar. Bu nedenle bu öğrenciler, teknoloji kadar okul etkinliklerinin de ilgilerini 
çekmesini beklerler. 

“Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın” yasası ve millî eğitim gereklilikleri, sizin 
nasıl bir eğitim vereceğinizin yanı sıra ölçme ve değerlendirmeye ne kadar 
zaman harcadığınızı da belirleyecektir. Bu nedenle öğretim sürecinde belirli 
eğitim malzemeleri kullanmanız gerekebilir ve yöneticiler eğitim sürecini na-
sıl kullandığınızı takip edebilir. Dil sanatlarını öğretirken bu konuları aklınızda 
tutmanız gerekecektir.

Günümüz Dil Sanatları Öğretimi GİRİŞ



4 1. Bölüm

B
Bayan Miller–McColm, düşük gelirli çok-kültürlü bir topluluk-
taki altıncı sınıfa giden öğrencilere öğretmenlik yapmaktadır. 
Öğrencileri sevgilerini ona “Bayan M.” diyerek göstermektedir. 
Öğrencilerinin çoğu evde İspanyolca konuşmakta ve okulda İn-
gilizce öğrenmektedirler. Bu öğrencilerin çoğu okuma ve yaz-
mada zayıf oldukları için Bayan M., öğretim sürecini bu öğren-
cilerin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktadır.

Bayan M. öğretmen masasına oturur ve büyülü bir kaynak-
tan su içen ve ölümsüzleşen bir ailenin çok beğenilen hikâyesi-
ni anlatan Natalie Babbitt’in “Tuck Everlasting” (1988) adlı ro-
manını seçer. Altıncı sınıf öğrencilerine “Dün Altıncı Bölüm’de 
kalmıştık.” der ve “Neler olduğunu kim hatırlıyor?” diye sorar. 
Bir sürü el havaya kalkar ve Bayan M., Junior’a söz hakkı verir. 
“Winnie evden kaçmak istedi ama Tuck ailesi tarafından kaçı-
rıldı. Nedenini bilmiyorum gerçi.” der. Sonra, Isabel, “Bence o, 
kendisi istediği için Tuck ailesiyle gidiyor. Sanırım o bir macera 
istiyor ve bu yüzden sonsuza dek onlarla kalacak.” der.

Öğrenciler birkaç dakika hikâye hakkında konuşmaya de-
vam ederler ve ardından Bayan M. yüksek sesle okumaya başlar. 
Kendisi güçlü bir okuyucudur ve öğrencileri onu dikkatle din-
ler. 34. sayfanın ortasını okuduktan sonra durur ve “Neden Mae 
Tuck ‘Biz kötü insanlar değiliz, gerçekten de değiliz. Seni götür-
mek zorundaydık -nedenini bir dakika içinde anlayacaksınız- ve 
seni mümkün olan en kısa sürede geri götüreceğiz. Yarın. Söz 
veriyorum’ der?” diye sorar.

Bayan M., öğrencilerden birkaç dakikalığına küçük grupla-
ra ayrılıp Tuck ailesinin Winnie’yi kaçırdıkları için “kötü” insan-
lar olup olmadığını konuşmalarını ve onu neden kaçırdıklarına 
dair tahminde bulunmalarını ister. Öğrencilerin masaları beş 
grup halinde düzenlenir ve her gruptaki öğrenciler hevesle ko-
nuşur. Birkaç dakika sonra öğretmen tartışmaya devam etmek 
için sınıfı tekrar bir araya getirir. Noemi, “Tuck ailesinin kötü 
insanlar olduğunu düşünmüyoruz, çünkü kötü insanlar iyi de-
ğildir ve Mae Tuck da öyle. Yaptıkları şey için iyi bir nedenleri 
olmalı.” der. Donavon, “İyi insanlar olabilirler, ancak Winnie’nin 
‘yarın’ özgür kalacağını düşünmüyoruz.” der. Iliana da aynı fikir-
dedir: “Kitap bitene kadar Winnie özgür kalmayacak ve okuna-
cak daha çok sayfa var.”

Öğrenciler fikirlerini paylaştıktan 
sonra, Bayan M. bu bölümün sonuna 
kadar okur ve Tuck ailesinin Winnie’ye 
“değişmezliklerini” ve onu neden ka-
çırdıklarını açıkladığı bir sonraki bö-
lümü okumaya devam eder. Yedinci 
Bölüm’ün son sayfasını okumayı bitirir, 
kitabı kenara koyar ve öğrencilere ba-
kar. Öğrenciler de ona bakarlar, şaşkın-
dırlar, hiç kimse bir şey söylemez.

Altıncı sınıf öğrencilerinin ken-
di fikirlerini ve duygularını anlama-
larına yardımcı olmak için, Bayan M. 
onlardan okuma günlüklerine hızlıca 
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yazmalarını ister. Öğrenciler yaklaşık 5 dakika boyunca yazar-
lar ve ardından konuşmaya hazırdırlar. Bazı öğrenciler hızlıca 
yazdıklarını yüksek sesle okurken bazıları ise sadece anlatır. Ba-
yan M. onlara, “Tuck ailesine inanıyor musunuz? Doğruyu mu 
söylüyorlar?” diye sorar. Öğrencilerin yaklaşık yarısı Tuck aile-
sinin doğruyu söylediğini düşünmektedir; diğerleri ise o kadar 
da emin değildir. Sonrasında, Bayan M. bu kez Tuck ailesinin 
hikâyesine inanıp inanmadıkları hakkında öğrencilerinden tek-
rar yazmalarını ister.

Bayan M., yüksek sesle okuduğu romanları öğrencilere hikâ-
yelerin yapısını öğretmek için kullanmaktadır; bu kitap için odak 
noktası olay örgüsünü geliştirmektir. Dün, öğrenciler bu hikâye-
deki problemi keşfettiler - Winnie Foster, Tuck ailesi tarafından 
kaçırıldı. Bayan M. onlara çatışma durumlarını da öğretmiştir. 
Hikâyenin bu noktasında öğrenciler çatışmanın Winnie ve Tuck 
ailesi arasında olduğunu düşünmektedirler; sonrasında ise, son-
suza kadar Tuck ailesi ile kalıp kalmayacağına karar verirken asıl 
çatışmanın Winnie’nin kendi içinde olduğunu göreceklerdir.

Öğrenciler her kitabı okuduktan sonra projeler oluşturur-
lar. Genellikle ayrı ayrı veya küçük gruplar halinde farklı proje-
leri takip ederler, ancak “Tuck Everlasting”i okumayı bitirdikten 
sonra herkes ikna edici bir makale yazacaktır. Bayan M., öğren-
cilerden sonsuza dek yaşamanın avantajları ve dezavantajları 
hakkında düşünmelerini, sonsuza dek yaşamak isteyip isteme-
diklerine karar vermelerini ve seçimlerini detaylandıran ikna 
edici makaleler yazmalarını isteyecektir.

Bayan M., dil sanatları dersinin ilk saatini, kendi listesinin 
“ana” edebiyat seçkisinde yer alan bir kitabı kullanarak edebiyat 
odaklı bir ders öğreterek geçirir. Öğrencilerinin yaklaşık yarısı 
kendi başına okuyamadığı için Bayan M. kitabı sesli olarak oku-
maktadır. Bayan M. şimdiye kadar “Holes” (Sachar, 1998), “A 
Wrinkle in Time” (L’Engle, 1962) ve “Julie of the Wolves” (Geor-
ge, 1972) kitaplarını okumuştur ve öğretim yılının sonuna kadar 
da toplam 11 veya 12 roman okumuş olacaktır.

Sonra Bayan M.’nin öğrencileri, bir diğer adı edebiyat çem-
beri olan kitap gruplarına katılırlar. Öğrenciler, seviyeleri dör-
düncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan kitapları okur ve Ba-
yan M. onları okuma düzeylerine göre yedi kitap grubuna ayırır. 
Sonrasında öğrenciler, öğretmenleri her grup için birkaç seçe-
nek sunmak adına kitap konuşmaları yaptıktan sonra, romanları 
seçerler. Şu anda öğrenciler şu kitapları okumaktadırlar:

Stone Fox (Gardiner, 1980) (4. Seviye)




