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Özet
Son yıllarda, otonom ö renciler yeti tirmenin gereklili i e itim/ö retim
alanında, özellikle de yabancı dil ö retiminde, sıkça tartı ılmaya ba lanmı tır. Yabancı
dil alanı, ö rencinin otonom olmayı ö renebilece i en uygun alanlardan biridir. Ancak,
ö rencinin otonom olabilmesi için öncelikle nasıl ö renece ini ö renmesi gerekir.
Ö renmeyi bilen ö renci ise sorumluluk almayı, ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemeyi
bilen, uygun kaynak ve araç gereçleri seçebilen, çalı ma yöntemini belirleyebilen ve
kendi performansını de erlendirebilen ö rencidir.
Bu çerçevede, bu çalı mada otonom ö renme kavramı, yabancı dil ö rencileri
için gereklili i ve ö renmeyi ö renmek kavramı tartı ılmı ve ö rencilere ö renmeyi
ö retmek amacıyla uygulanabilecek bir çalı ma örne i ve öz de erlendirme formu örne i
sunulmu tur.
Anahtar Sözcükler: Otonom ö renme, otonom ö renci, ö renmeyi ö renmek,
öz de erlendirme.
Abstract
Recently, the necessity of having autonomous learners, especially in foreign
language teaching has been debated frequently. Foreign language teaching is one of the
most appropriate fields in which students can learn how to become autonomous.
However, it is necessary for a student to learn how to learn in order to become
autonomous. The student who knows how to learn is the one who can take the
responsibility of his own learning; who is aware of his needs and goals; who is able to
choose the appropriate sources and materials; who can identify his studying methods and
who is able to evaluate his own performance.
This study discusses the terminology of autonomous learning and its necessity
for learning a foreign language. It also discusses the concept of learning how to learn and
exemplifies a sample form for studying and self evaluation which can be applied for the
purpose of teaching how to learn.
Key Words: Autonomous learning, autonomous learners, learning how to learn,
self evaluation.

Otonom Ö renme
Otonom ö renme kavramı 70’li yıllarda tartı ılmaya ba lamı ve dil ö retimi alanında yeni bir
dönemin ba langıcı olmu tur. Bu tartı malar sonucunda ileti im kavramı önem kazanmı ve ileti im
edinci yeni uygulamaların temelini olu turmu tur. Ö renme kavramı artık bir bilinmeyen olmaktan
çıkmı , strateji kavramı ı ı ında çözümlenmeye çalı ılan bir süreç olmu tur.
_______________________
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Buna paralel olarak, ihtiyaç analizi, hedef belirleme ve de erlendirme gibi kavramların
tartı ılmaya ba lanmasıyla birlikte dil ö renmenin ne denli karma ık bir süreç oldu unun ayırtına
varılmı ve ö renci merkezli bir e itimin gereklili i anla ılmı tır. Zira “nasıl ö retmeliyim?” sorusu
yerini “ö renci nasıl ö renir?” sorusuna bırakmı tır. Bu geli me, ö retmenin sınıf içindeki konumunun
de i mesini zorunlu kılmı tır. Artık ö retmen bilgiyi elinde bulunduran ki i de il, ö rencisine rehberlik
eden, yol gösteren ki idir. Ö retmen ve ö rencinin rollerinin bu yönde de i mesi otonom ö renme
alanında yapılan çalı maların amaçlarıyla örtü mektedir.
Ö renciyi otonom kılmak adına yapılan uygulamaları de erlendirdi imizde farklı uygulamalarla
kar ıla ırız. Bu farklılı ın nedeni ise otonom ö renme kavramının farklı algılanmasına ba lıdır. Holec’e
(1990: 76-77) göre üç farklı tanım söz konusudur. Birinci tanıma göre ö renme ö rencinin ö retmenden
ba ımsız çalı ması ile e anlamlıdır. Burada söz konusu olan “ba ımsızlık”, ö rencinin önceden
belirlenmi bir ö retim programından gönlünce ve özgürce yararlanabilmesidir. Ö renci, kendisine
sunulan ö retim materyallerini istedi i yerde ve istedi i zaman ö retmenin varlı ına ihtiyaç duymadan
istedi i ölçüde kullanabilir. Bu türde bir otonom çalı manın en güzel örnekleri ise ev ödevleri ve
bilgisayar destekli e itimdir.
kinci tanıma baktı ımızda ise otonom ö renme kavramının biraz daha kapsamlı ele alındı ını
görürüz. Ö renci artık pasif, kendisine sunulan ö retim programına sadık kalan ve sadece kendisine
sunulanlarla yetinen bir birey olarak de il, kendi ö renimi hakkında kararlar verebilen, tabi olaca ı
ö retim programına katkılarda bulunabilen aktif bir birey olarak tanımlanmaktadır. Ö renci pasif bir
tüketici konumundan çıkıp, aktif bir üretici konumuna geçer.
Otonom ö renmeyi üçüncü tanım ı ı ında de erlendirdi imizde ise otonom ö renme ile
ö renme kapasitesi arasında bir paralellik kuruldu unu görürüz. Otonom ö renme artık ö renmenin nasıl
gerçekle ti ini betimleyen bir terim olarak de il, ö renciye özgü bir özellik olarak ele alınmaktadır.
Otonom ö renci nasıl ö renece ini bilen ö rencidir. Bu ba lamda yapılan uygulamaların hedefi
ö rencinin ö renme kapasitesini artırmaya yöneliktir. Ö renciye sunulan etkinliklerin amacı ona
ö renmeyi ö retmektir. Böylece ö renci neyi nasıl ö renebilece ini belirlemek için gerekli bilgi ve
becerileri edinebilecek ve kendi ö renimini yönlendirebilmek için ne yapması gerekti i konusunda
kararlar alabilecektir.
Burada söz konusu olan üç tanımı kar ıla tırdı ımızda, birinci grupta otonom ö renciden
bahsetmenin pek mümkün olmadı ını söyleyebiliriz. Sadece ikinci ve üçüncü grupta otonom ö renciden
bahsedebiliriz. kinci gruptaki uygulamalarda ö rencinin gerçek anlamda otonom oldu unu söylemek
zordur. Zira uygulamalar ö rencinin nasıl ö rendi i üzerine odaklanır ve bu durumda ö renci
çıkarsamalar yoluyla ö renir. Oysaki ö renme kapasitesinin hedef alındı ı uygulamalarda, ö renci
do rudan ö renmeyi ö renir ve kendi ö renme sürecini açıklayabilir.
Elbette ki, otonom ö renme süreci uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, ö renci,
ö retmenden edindi i temel bilgiler do rultusunda, deneme yanılma yoluyla kendi ö renim
sorumlulu unu üstlenmeyi, ihtiyaçlarını belirlemeyi, ö renimi ile ilgili kararlar vermeyi ve öz
de erlendirme yapmayı ö renir. Bu sürecin gerçekle ebilmesi için ise, ö rencinin nasıl ö renebilece ini
ö renmeye ve uygun ko ulların kendisine sunulmasına ihtiyacı vardır. Bu ko ullar sa landı ı takdirde
ancak ö renciden dili edinmesi ve ö rendi i dile kar ı aktif bir tutum takınması beklenebilir (Duda,
1988: 51). Bu yönde bir yakla ım ise yabancı dil ö retiminde hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini ve
ileti im edincinin yanı sıra, ö rencinin otonom olma sürecinde ki isel geli imini tamamlamasına yardımcı
olacak hedeflerin belirlenmesini zorunlu kılar.
Yabancı Dil Sınıflarında Otonom Ö renme
Yabancı dil e itiminin temel amacı, ö rencinin dilini ö rendi i ülkede en azından günlük
ya amını sürdürebilecek düzeyde olmasını ve böylece toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve
daha sa lıklı ileti im kurmalarını sa lamaktır.
70’li yıllarda, ileti imsel yakla ımın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar arası ileti im yabancı dil
e itiminin öncelikli hedefi haline gelmi dolayısıyla da aktif, otonom ve kendi sorumlulu unu ta ıyabilen
bir ö renci modeli e itim/ö retim sürecinin merkezine yerle mi tir. Ö rencinin yabancı dilde ileti im
kurabilmesi için ise, dil ö renme amaçlarına ula abilmesini sa layacak, dilsel araçlardan olu an ki isel
birikimini olu turabilmesi için izlemesi gereken yolları göstermek kaçınılmazdır. Bu yollar, ö renciye
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dille ilgili açıklamalar vermekten de il, ona bu yolda ilerlerken kullanması gereken stratejileri ke fetme
fırsatı vermekten geçer. Bu ke fetme sürecinde ö retmenin müdahalesi söz konusu olamaz. Ö retmen
ancak bu sürecin sonunda, ö rencinin ke iflerini sistemli hale getirmesinde ve bir yönteme
dönü türmesinde rol oynar. Böylece ö renci ke iflerinin önemli ve de erli oldu unun bilincine varır ve
bu da onun daha aktif, daha istekli, daha güdümlü olmasını sa lar (Tagliante, 2006: 31).
Bu yönde bir yakla ım ise, ö retimi ö renci ile uyum içinde yapılandırmak ve sunulan dilsel
bilgileri ö rencinin ihtiyaçları ve motivasyonuyla [isteklendirilmesiyle] ili kilendirmek ile mümkündür.
Zira ö renme, ö renci kendisine sunulan ö retim yönteminde sorumluluk üstlendi i takdirde daha kolay
gerçekle ir. Ö renciler sorumluluk üstlendiklerinde hem yabancı dil edinçlerini ihtiyaç/amaçları
do rultusunda geli tirebilecek, hem de yabancı dil ö renme kapasitelerini geli tirebileceklerdir. Di er bir
deyi le, bir ö retim programı belirlemek için kaçınılmaz olan amaç, içerik, ö retim materyali, i leyi ve
de erlendirme gibi bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır (Gremmo ve Holec,1986/87: 87).
Aydın’ın (2008: 11) yüksek lisans ö rencileri ile gerçekle tirdi i otonom ö renme çalı ması sonuçları bu
görü ü desteklemektedir. Aydın, ö renci görü ü alarak yaptı ı de erlendirmede, ö rencilerin sorumluluk
almaktan oldukça memnun olduklarını, kendilerini de erli hissettiklerini ve çalı mayı çok yararlı
bulduklarını ifade ettiklerini belirtmi tir. Yıldırım’ın (2005: 121) yaptı ı çalı ma sonuçları da bu
yöndedir. Yıldırım, Türkiye’deki ngilizce ö retmenli i ö rencilerinin otonom ö renme ile ilgili görü ve
davranı larını ara tırmak üzere yaptı ı anket çalı masında ö rencilerin daha fazla sorumluluk ve kontrol
sahibi olmaya hazır oldukları sonucuna varmı tır.
Yabancı dil ö retimi alanında yapılan uygulamaları de erlendirdi imizde, yabancı dil
sınıflarında yeterli düzeyde otonom ö renme çalı ması yapılmadı ını görürüz. Bu durumu iyile tirmenin
en iyi yolu da öncelikle gerek ö retim kurumlarının gerek ö rencinin gerekse ö retmenin otonom
ö renme anlayı ını de i tirmekten geçer. Otonom ö renme, hem nihai bir amaç hem de bir ileti im
edinci, bir ö renme kapasitesi edinme aracı olarak de erlendirilmelidir. Unutulmaması gereken temel
prensip ise, sadece ö rencinin ö rendi i, bunu onun yerine kimsenin yapamayaca ı ve dolayısıyla da
ö retmenin artık tutum de i ikli i yapması ve kendini ö rencinin ö renmesine yardım eden, katkıda
bulunan bir birey olarak de erlendirmesi gerekti idir (Porcher, 2004: 14).
Sonuç olarak, Carette’in (2000: 191) de belirtti i gibi dil ö retiminde öncelikli hedef ö rencileri
dil ö renme konusunda daha donanımlı hale getirmek ve onları dilin ne oldu u, dil ö renmenin ne oldu u
konusunda bilinçlendirmek olmalıdır. Bunun için de, ö renciye ö renmeyi ö retmek, bunu bir davranı
olarak benimsemesini ve sürdürmesini sa lamak gerekir.
Ö renmeyi Ö renmek
Ö rencinin, ancak kendi ö renimi hakkında söz sahibi oldu u takdirde ö renme edimini
gerçekle tirebilece i dü üncesinin öncüsü Piaget’dir (Porcher, 2004: 58). Piaget’ye göre ö renme sadece
ö rencinin kendisinin yerine getirebilece i bir etkinliktir, çünkü kimse kimsenin yerine duygularını ifade
edemeyece i gibi, kimse kimsenin yerine ö renemez.
Gremmo ve Riley’e (1997: 95) göre de, ö renci en iyi ö renmeyi dil ö renirken gerçekle tirir.
Yalnız, dil ö renme süresi ile ö rencinin kendisinin belirledi i amaçları, teknikleri irdeledi i, ne yaptı ı
ve ne yapaca ı hakkında analizler yaptı ı süreyi birbirinden ayırmak gerekir. Di er bir deyi le,
ö rencinin dilsel performansını artırmaya yönelik çalı maların yanı sıra, onun ö renme kapasitesini
artırmaya yönelik çalı malara özel bir zaman ayırmak gerekir. Bu sürecin etkili bir ekilde gerçekle mesi
için ise yazılı, sözlü, görsel ve bilgisayar ortamına aktarılmı çe itli kaynakların ö rencinin hizmetine
sunulması gerekir.
Ö rencilerin ö renme kapasitelerini artırmayı hedefleyen bir yabancı dil ö retim programının
amacı, ö rencilerin birer “iyi ö renen” olmalarını sa lamaktan ziyade, dil ö retiminin etkili bir ekilde
gerçekle ebilmesi için onların zayıf ve güçlü yönlerinin bilincine varmalarını sa lamak olmalıdır. Böyle
bir yakla ım, ö rencilerin dil hakkındaki tasarımlarını gözden geçirmelerine ve geli tirmelerine de olanak
sa lar.
Bertocchini ve Costanzo (1995: 178) ortak bir yazılarında günümüzde artık effaf ve ö renci
katılımlı bir e itim/ö retim sürecinin gereklili inden bahsederler. E itim/ö retimin effaf olması
ö rencinin otonom olma sürecine katkıda bulunur. Zira ö renci neyi, ne zaman, neden ve nasıl yaptı ını
bilir ve bir nevi kendi ö reticisi olur. Ö rencinin katılımcı olması ise kendi sorumlulu unu üstlenmesini
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sa lar. Çünkü amaç ve yöntem belirleme ve de erlendirme yapma konusunda karar verme yetkisine
sahiptir.
O halde, “ö renmek “ kavramını, ö renmeyi tanımlama, gerçekle tirme, de erlendirme ve
yönetme, “ö renmeyi bilmek” kavramını ise ö renme edimlerini tanımlama, de erlendirme ve organize
etme olarak tanımlayabiliriz (Holec, 1990: 80). Bu durumda, ö renciden beklenen be becerinin
varlı ından söz edebiliriz: ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, uygun çalı ma
materyallerinin seçimi, de erlendirme.
Ö rencinin dil edinim amaçlarını belirleyebilmesi için dilsel ihtiyaçlarını analiz etmeyi bilmesi
gerekir. Yani, sırf ö renmi olmak için ö renilemeyece ini, ö rendiklerinden sonuna kadar yararlanması
gerekti ini ve dil ö renirken haklı nedenlerinin olması gerekti ini bilmeye ihtiyacı vardır. Di er yandan
dilsel edinçlerini irdelemeli ve bu edinçlerini geli tirmek için edinmesi gereken bilgi ve becerileri
belirlemesi gerekir.
Amaçlarına ula abilmesi için hem kendi düzeyine uygun materyalleri belirleyebilmeli, hem de
dilsel ihtiyaçlarını kar ılamasını sa layacak bu materyalleri nasıl kullanaca ını bilmesi gerekir.
Kullandıktan sonra ise hangi tekniklerin yararlı oldu unu, hangi aktivitelerin ilerlemesine katkıda
bulundu unu, çalı ma zamanı ve hızını ve ne kadar süreyle çalı ması gerekti ini belirleyebilecektir
(Holec, 1990: 80-81; Duda, 1988: 51-52).
Her otonom çalı madan sonra ö rencinin bir öz de erlendirme yapması sa lanmalıdır. Bu
a amada ö renci elde etti i verimin neticesine ba lı olarak amaçlarını do ru tanımlayıp tanımlamadı ını,
amaçlarının ihtiyaçlarıyla örtü üp örtü medi ini, seçti i materyal ve tekniklerin uygunlu unu ve
aktiviteleri gerçekle tirme ko ullarını sorgulayabilecek ve bir sonraki çalı mada daha donanımlı ve
dolayısıyla da daha verimli olacaktır.
Bu süreç boyunca, ö retmene dü en görev ö renciyi yönlendirmek, talep etti i takdirde ona
yardımcı olmak ve yol göstermektir. Kısacası, ö retmen artık ö renci adına karar veren ki i de il, ona
rehberlik eden, danı manlık rolünü üstlenen ki idir.
Sonuç olarak, “ö renmeyi ö retmek” ve dolayısıyla da ö rencileri otonom kılmak için izlenmesi
gereken sürecin a amalarını bir çalı ma örne i ile somutla tırmak uygun olacaktır.
Bir Otonom Çalı ma Örne i
Ö renci
-performansının yetersiz oldu unu dü ündü ü bir beceri seçer (dinleme, anlama, okuma, yazma),
-bu beceriye yönelik bir etkinli i gerçekle tirirken kendini gözlemler ve kar ıla tı ı sorunları belirler
(örne in, dinleme becerisini çalı ırken dinledi ini anlamakta mı güçlük ya ıyor yoksa anladı ını ifade mi
edemiyor?)
-ya adı ı güçlükleri a masını sa layacak, mümkün oldu unca çe itli materyal ve etkinlikleri belirler,
-belirledi i materyal ve etkinliklerden hangilerinin daha yararlı olaca ını belirlemek amacıyla onları
dener, bu arada, çalı masının a amalarını belirler ve sorunlarını daha iyi analiz etme fırsatını bulur,
-her çalı ma sonunda gözlem ve de erlendirmelerinin yer aldı ı bir günlük tutar,
-ayrıca ö retmenin kendisine verdi i öz de erlendirme formunu doldurur.
Ö retmenin Ö renciye Verebilece i Tavsiyeler
-Bireysel çalı ınız ve çok az sorun ya adı ınız hedefler belirlemeyiniz.
-Sürekli aynı hedefler do rultusunda çalı mayınız, farklı sorunlarınızı çözmeye yönelik hedefler
belirleyiniz.
-Hedeflerinizi gerçekle tirmeden önce sorunlarınızı açık ve net bir ekilde belirleyiniz.
-Materyallerinizi ve aktivitelerinizi seçerken sorunlarınızı çözmede ne açıdan yararlı olacakları
konusunda kendinizi sorgulayınız.
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-Tek bir materyalle yetinmeyiniz. Gazete, dergi, televizyon gibi ö retimsel amacı olmayan kaynaklardan
da yararlanınız.
-Bir ders kitabından yararlanıyorsanız, oradaki bütün alı tırmaları yapmayınız. Hangileri sorunlarınızı
çözmeye yardımcı olacaksa onları yapınız.
-Sadece okuma, dinleme, konu ma ve yazma gibi temel becerilerle sınırlı kalmayınız. Sorununuzla
do rudan ba lantılı aktiviteleri özellikle tercih ediniz (telaffuzunuzu geli tirme, anlamını bilmedi iniz bir
sözcü ü tahmin etme, sözcük da arcı ınızı geli tirme gibi).
-Düzenli bir ekilde ilerlemelerinizi kontrol etmeyi ve gözden geçirmeyi unutmayınız.
-Bir materyali kullanırken ya da etkinli i yaparken sıkıldı ınızda onu bir kenara bırakınız ve ba ka bir
materyal ya da aktivite ile çalı maya devam ediniz.
-Günlüklerinizi düzenli olarak tutunuz ve gözlemlerinizi, de erlendirmelerinizi ve ke iflerinizi açık ve net
ifadeler kullanarak ve detaylandırarak not ediniz (Moulden 1993: 117-119; Barbot, 2000: 61-63).
Sözlü Anlatım-Az De erlendirme Formu Örne i
leti im kurma
Anadilimde oldu u kadar iyi Fransızca ileti im kuruyorum.
leti im sırasında konu tu um ki inin yardımına ihtiyaç duyuyorum.
Kendimi ifade edemedi imde açıklamalara ba vuruyorum.
Anadilime ya da bildi im di er dillere ba vuruyorum.
Jest ve mimiklerimle anlatmaya çalı ıyorum.
Sorun ya adı ımda kendimi yazarak ifade etmeye çalı ıyorum.
Sözcük
htiyacım olan sözcü ü buluyorum.
Sözcük da arcı ımın kısıtlı oldu unu dü ünüyorum.
Konu manın akıcılı ı
Normal bir hızda konu uyorum.
Yava konu uyorum.
Konu urken sık sık duraksıyorum.
Dilbilgisi
Zamanları gerekli oldukları yerlerde, uygun ekilde kullanmayı biliyorum.
Uzun ve karma ık cümleler kurabiliyorum.
Kısa cümleleri rahatlıkla kurabiliyorum.
Cümlelerimi önce anadilimde olu turuyorum, sonra Fransızca aktarıyorum.
Telaffuz
Normal bir telaffuzum oldu unu dü ünüyorum.
Bazı sesleri telaffuz etmekte güçlük çekiyorum.
Dil düzeyleri
çinde bulundu um ortama uygun dil düzeyini seçip, rahatlıkla kullanabiliyorum.
Fransızca farklı dil düzeylerini anlıyorum ama kullanmıyorum.
stedi imde Fransızca günlük dil düzeyinde ileti im kurabilirim.
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Psikolojik boyut
Konu urken rahatlıkla ba ımın çaresine bakabiliyorum.
Konu tu um ki inin tutumundan etkileniyorum.
Hata yaptı ımı bilsem bile, konu maya devam ediyorum.
Ancak kendimden emin oldu um zaman konu uyorum.
Yukarıda sunulan öz de erlendirme formu örne i Barbot’nun (2000: 62-63) çalı masından
esinlenerek hazırlanmı tır. Elbette ki her bir beceri için ö retmenin benzer bir formu hazırlayıp
ö rencilere vermesi gerekir.
Ö renci her çalı ma sonunda kendini de erlendirir ve 2-3 haftada bir artık danı manlık rolünü
üstlenmi olan ö retmeniyle birlikte günlü üne yazdı ı notlar ve de erlendirme formu sonuçlarından
hareketle hem kat etti i mesafeyi görür hem de gittikçe daha az sorun ya adı ını gözlemler.
Ancak sonuç her zaman olumlu olmayabilir. Bu durumda danı man ö retmenin görevi oldukça
önem arz etmektedir. Ö rencinin sonraki çalı malarında daha verimli olabilmesi için nerede yanıldı ının
ke fedilmesi gerekir. Sorununu yanlı yerde mi aradı yoksa sorunlarını belirlemekte mi güçlük ya adı?
Seçti i materyal ya da aktiviteler mi uygun de ildi yoksa ö rencinin çalı ma yöntemi mi yanlı tı?
Ö retmenin bu konularda ö renciye dönüt vermesi gerekir. Aksi takdirde ö renci yararsız bir çaba içinde
oldu unu dü ünecek ve vazgeçecektir. lk çalı ma bir model olu turması açısından sınıfta birlikte
yapılabilir. Daha sonra ö rencinin haftada bir proje çalı ması eklinde bu süreci devam ettirmesi
istenebilir. Belli bir süreç sonunda ise ö rencinin bunu bir davranı a dönü türmesi ve kendili inden
yapıyor olması beklenir.
Unutulmaması gereken en önemli ey, bu formun amacının ö rencinin bilgisini ölçmek de il,
bilinçlenmesini ve geli imini kendisinin rahatlıkla gözlemleyebilece inin ayırdına varmasını sa lamaktır.
Ö renci, ö renim hayatı boyunca zaten kendini de erlendirir. Ancak bunu bilinçsizce yapar. Burada amaç
ö rencinin bu davranı ını nesnel hale getirmek ve bu yönde ona güven duygusu a ılamaktır.
Ba langıçta ö retmenin belirledi i kriterlerden [ölçütlerden] olu an benzer bir formla hareket
edip, zamanla ö rencinin istek ve ihtiyaçları do rultusunda geli tirilebilir. Zira, ö renci kendi öz
de erlendirmesini böyle somut bir ekilde yapmaya alı tıkça farklı kriterlere ihtiyaç duyacaktır.
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