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Avrupa Konseyi Dil Politikalar› Ba¤lam›nda

AVRUPA D‹L GEL‹fi‹M DOSYASI
PROJES‹ (ELP)
Avrupa’da çok dillili¤i yayma ve bunu üye ülkelerin e¤itim politikalar›na yans›tmalar›n› sa¤lamak amac›yla Konseyin bünyesinde yer
alan ‘Yaflayan Diller Bölümü’, ‘Dil Politikas› Birimi’ne dönüfltürülmüfltür. Birimin temel görüflü, demokratik vatandafll›k haklar› ba¤lam›nda herkesin dil ö¤renme hakk› oldu¤udur. Bu hak o ülkenin resmî dilinin d›fl›nda yer alan tüm dilleri de içermektedir. Diller zenginli¤ine sahip Avrupa k›tas›nda yaflayan insanlar için çok dil ö¤renmek
kültürel miras› yeni kuflaklara devretmek ve mevcut dilleri yaflatabilmek için bir zenginli¤in do¤urgusudur. Bu dil zenginli¤ine sahip ç›k›lmal›d›r. Bu ba¤lamda dil politikas› birimi Avrupa k›tas›nda çok dillili¤i yayg›nlaflt›rmak için çal›flmalar yapmakta, seminerler düzenlemekte ve projeler üretmektedir. Avrupa Konseyine üye toplam 48
ülkede yürütülen en yayg›n dil e¤itim politikas› projesi “Avrupa Dil
Geliflim Dosyas› (European Language Portfolio)” projesidir.
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Avrupa konseyi, 5 May›s 1949 y›l›nda 10 Avrupa ülkesinin (Belçika,
Danimarka, Fransa, Hollanda ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹sveç, ‹talya, ve Norveç) kurucu üye olarak kat›l›m›yla Fransa’n›n Strasbourg kentinde
kurulmufltur. Türkiye, Avrupa Konseyine 1949 y›l›nda kat›lan ilk ülkelerden biri olmufl ve kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çal›flmalar›na kesintisiz kat›lm›flt›r.
Avrupa Konseyi’nin Avrupa’n›n gelece¤i için belirledi¤i e¤itim ve kültür politikalar› içinde en çok öne ç›kan konulardan biri de dil politikalar›d›r. Konsey, Avrupan›n gelece¤i için “çok kültürlü, çok dilli“ bir
toplum yaratma anlay›fl›n› vazgeçilmez bir e¤itim hedefi olarak belirlemifl ve bu hedefe ulaflma konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye
bafllam›flt›r. Bu yönlendirmeyi ve çok dillilik bilincini yaymak için Avrupa Konseyi, 2001 y›l›n› ‘Avrupa Diller Y›l›’ olarak ilan etmifltir (Sheils, 2001).
Türkiye’nin Avrupa Konseyine üyeli¤inden bu yana MEB’in Konseyle
iliflkileri yabanc› dil ö¤retimi aç›s›ndan artarak devam etmifl ve 2000
‘li y›llar›n bafl›nda yabanc› dil ö¤retimine iliflkin olarak Avrupa Konseyi ile ortak yürütülen son uygulamalardan biri 2001 - Avrupa Diller Y›l› kutlamalar› olmufltur.
Diller y›l›n› ilan etmedeki temel amaç, Avrupa Konseyine üye ülkelerin dil ve kültür miraslar›na sahip ç›kmalar› ve bunu di¤er Avrupa ülkeleriyle paylaflmalar›d›r. Bunun yan› s›ra çok kültürlü, çok dilli Avrupal› olma bilincini yayarak birden çok dil ö¤renmeyi teflvik etmektir. Bu yolla çok dil ö¤renmenin farkl› dil ve kültürel geçmiflleri olan
insanlar aras›nda hoflgörüyü artt›raca¤› ve bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalar›n› sa¤layaca¤› beklenmektedir.

Avrupa Diller Y›l›n› kutlama etkinlikleri nedeniyle Avrupa Konseyi,
Dil Politikalar› Birimi taraf›ndan gelifltirilen Avrupa Dil Geliflim Dosyas› projesinin, 15-17 Ekim 2000 tarihleri aras›nda Polonya’n›n
Cracow kentinde düzenlenen E¤itim Bakanlar› Daimi Konferans› sonunda imzalanan sonuç bildirgesiyle Konseye üye tüm ülkelerde uygulanmas› karar alt›na al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, 2004-2005 ö¤retim
y›l›na kadar önce pilot okullarda uygulamalar›n yap›lmas›, 20042005 ö¤retim y›l›ndan sonra da, tüm Avrupa Konseyi üye ülkelerinde bu uygulaman›n yayg›nlaflt›r›lmas› planlanm›flt›r. Avrupa Birli¤i
bu projeye parasal destek sa¤lamaktad›r.
Bu proje ile, Avrupa yurttafllar› aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl›n gelifltirilmesi, de¤iflik kültürlere sayg› gösterilmesi, kültür ve dil farkl›l›klar›n›n korunmas›, farkl› ülkelerdeki dil ö¤retim programlar›n›n birbirine uyumunun sa¤lanmas› ve dil ö¤retimine standartlar›n getirilmesi amaçlanmaktad›r.
Bu projenin temel amac›, her Avrupa vatandafl›n›n bir dil pasaportuna sahip olmas›d›r. Bu pasaportu tafl›maktaki temel amaç, Avrupa vatandafllar›n›n çok dilli yetifltirmelerini sa¤lamak ve onlar› çok
dil ö¤renmeye teflvik etmektir. Baflka bir anlat›mla, çok dillilik ve
çok kültürlülük ba¤lam› içerisinde her Avrupa vatandafl›n›n, ilkö¤retimde birinci yabanc› dili, orta ö¤retimde ikinci yabanc› dili ve üniversite düzeyinde de üçüncü yabanc› dili ö¤renmesi gerekti¤ini vurgulamak ve onlar› dil ö¤renmeye teflvik etmektir.
Önümüzdeki y›llarda, Avrupa’da serbest dolafl›m hakk› ve ifl izni ala-
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Avrupa Dil geliflim dosyas›n›n iki temel ifllevi vard›r:

A2 ( Waystage )
II. Orta düzey (Ba¤›ms›z Kullan›c›)
B1 ( Threshold )
B2 ( Vantage )
III. ‹leri düzey (Yetkin Kullan›c›)
C1 ( Proficiency )
C2 ( Mastery )

• Birincisi, bilgilendirme ifllevi yani kiflinin dil öz geçmifli hakk›nda bütün bilgilerin bu dosyada yer almas›d›r. Yabanc› bir dili
ö¤renmek için ayr›lan süreden, ö¤renim yapt›¤› kuruma, ö¤rendi¤i dille ilgili ald›¤› sertifikalar, diplomalar hepsi bu ifllevi yerine
getirmektedir.

Bu düzeylerle dil ö¤renimine Avrupa Konseyi taraf›ndan yeni standartlar getirilmekte, her mesle¤in standartlar› oldu¤u gibi dil ö¤retiminde de bu standartlar temel al›nmaktad›r. Bireylerden bu standartlara ne kadar ulaflt›klar›n› belgelendirmeleri beklenmektedir.
Standartlaflma, belgelendirme ifllemiyle bir anlaml›l›k kazanmaktad›r.

‹kincisi, dil geliflim dosyas›n›n e¤itsel ifllevidir. E¤itsel ifllev,
bireyin dil ö¤renme konusundaki kararlar› kendisinin vermesine
yard›mc› olmas› ve bir dil ö¤renme konusunda ö¤rencinin özerk
olmas› yani ö¤renme otonomisine sahip olmas›d›r. Bu anlay›flla,
dil ö¤renen kifli kendisini ö¤renme sürecinde ba¤›ms›z hissedecek ve kendi kendini de¤erlendirme flans›na sahip olacakt›r.

Dil yeterlilik alanlar› dil ö¤renmedeki dört temel dil becerisine (dinleme, konuflma, okuma ve yazma) göre belirlenmektedir. Dil becerileri
anlama ba¤lam›nda dinledi¤ini anlama ve okudu¤unu anlama olmak
üzere ikiye ayr›lmakta; konuflma becerisi de karfl›l›kl› konuflma ve
sözlü anlat›m olmak üzere ikiye ayr›lmakta ve yazma becerisi de yaz›l› anlat›m olmak üzere dil becerileri üç aflamada ele al›nmaktad›r.

Bu e¤itsel yararlar›n yan› s›ra dil ö¤renmenin saydam olmas›, dil düzeylerinin belirlenmesi, ö¤renmifl oldu¤u bu bilgileri aktarabilmesi,
transfer edebilmesi aç›s›ndan da bireye önemli katk›lar getirmektedir. Bu anlamda ö¤renen özerkli¤i (learner autonomy) kavram› devreye girmekte ve dil ö¤renme sürecinin bireye dönük oldu¤u ve bunun s›n›f içinde de¤il yaflam›n her aflamas›nda oldu¤u gerçe¤i ön
plana ç›kmaktad›r.

Avrupa Dil Geliflim Dosyas› dil ö¤renme ve ö¤retme sürecindeki bu
belirlemelere ek olarak de¤erlendirme boyutuna da baz› yenilikler
getirmektedir. Dil geliflim dosyas› uygulamas› ile kendini de¤erlendirme (self-assessment) kavram› gündeme gelmektedir. Bu de¤erlendirme yaklafl›m› ile birey kendini ve dil geliflim sürecini sürekli
de¤erlendirme imkan› bulabilmektedir. Bunun yan› s›ra bireyden
ö¤renmeyi ö¤renmesi de beklenmektedir. Bu ba¤lamda ö¤retmenlerin ö¤rencilere dil ö¤renme sürecinde daha çok yard›mc› olmalar› beklenmektedir.

bilmek için her Avrupa vatandafl›n›n bu pasaportu yan›nda tafl›mas› gerekli olacakt›r. Baflka bir anlat›mla, normal pasaportun yan› s›ra dil pasaportu da geçerli olacak ve dil pasaportunda o ülkenin dilini bildi¤inizi belgelendirmeniz gerekecektir. Bu ba¤lamda, dil pasaportu olanlar Avrupan›n herhangi bir ülkesinde uzun süreli ifl ve
oturma izni alma flans›na sahip olacakt›r.

•

Avrupa Dil Geliflim Dosyas› üç bölümden oluflmaktad›r. Dil Pasaportu, Dil Ö¤renim Geçmifli ve Dil Dosyas›.

Türkiye’de bu proje, Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤›nda 2001 tarihinde al›nan bir Makam Onay› ile bafllat›lm›flt›r. Bu uygulaman›n özellikle özel okullar›m›zda yani yabanc› dille e¤itim yapan özel Türk okullar›, Anadolu liseleri ve süper liselerde
bafllamas›, kademeli bir yaklafl›mla daha sonra genel liselere do¤ru
yayg›nlaflt›r›lmas› uygun görülmüfltür. Dil projesinin ilk aflamas›nda
Ankara ile Antalya’dan 20 devlet okulu ile dört özel okul pilot okul
olarak al›nm›fl ve bu okullarda pilot uygulamalara bafllanm›flt›r. 2004
y›l›nda pilot okul say›s› 30’a ç›kar›lm›flt›r. 2005 ve daha sonraki y›llarda kademeli olarak bu uygulaman›n ülke genelinde yayg›nlaflt›r›lmas› planlanm›flt›r. Bu proje orta dereceli 30 okulda denenmekte,
60 ö¤retmen ve 1357 ö¤renci projede yer almaktad›r. Pilot okullarda uygulamaya geçmeden önce bu okullarda görevli ‹ngilizce ö¤retmenleri hizmet içi e¤itime al›nm›fl ve dil dosyas› projesi ayr›nt›l› bir
flekilde tan›t›lm›flt›r. Farkl› Avrupa ülkelerinde gelifltirilen örnekler incelenmifl, dil betimleyicileri (language descriptors) analiz edilmifl ve
uygulama sürecinin nas›l olaca¤› konusu üzerinde durulmufltur.

Dil Pasaportu belirli dönemlerde de¤iflik dillerdeki yeterlili¤inize
iliflkin genel bilgileri içerir. Biçimsel nitelikleri ve kendini de¤erlendirme kay›tlar›n› tutarak önemli dil ve kültürleraras› ö¤renme deneyimleri ile dil yetilerini tan›mlar. Avrupa Konseyi taraf›ndan sunulan
Standart Pasaport tüm Avrupa’da denklik ve serbest dolafl›m süreçlerini kolaylaflt›rmaktad›r.
Dil Ö¤renim Geçmifli bildi¤iniz dillerle neler yapabilece¤inizi belirtmenizi, mesleki e¤itimde ya da iflyerinde edindiklerinizin yan› s›ra örgün e¤itim sistemleri içinde ve d›fl›nda kazand›¤›n›z dilsel ve
kültürel deneyimleriniz hakk›ndaki bilgileri eklemenizi sa¤lar, ö¤renme sürecinizi ve gelifliminizi de¤erlendirip yans›tarak e¤itim sürecinizi planlaman›z› h›zland›r›r. Ayr›ca, bu bölüm birçok dilde dil
becerilerinin gelifltirilmesi gibi çok dillili¤i yayg›nlaflt›rmak üzere düzenlenmifltir.
Dil Dosyas› Dil Ö¤renim Geçmifli ve Dil Pasaportu bölümlerinde
kay›tl› olan baflar› ve deneyimlerinizi örneklerle aç›klaman›z ve belgelendirmeniz için gerekli materyalleri seçmenize olanak sa¤lar.
Dil pasaportunda belirlenen dil düzeyleri, bafllang›ç, orta ve ileri düzey olmak üzere alt› aflamada ele al›nmaktad›r. Bu düzeyler afla¤›da gösterilmifltir.

Yap›lan dört farkl› seminer sonucunda, Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›nda bir çal›flma grubu oluflturulmufl ve Liselerde okuyan 1518 yafl grubu ö¤renciler için Avrupa Dil Geliflim Dosyas› modeli gelifltirilmifltir.

I. Bafllang›ç düzeyi (Temel kullan›c›),
A1 ( Breakthrough )

Haz›rlanan dil geliflim dosyas› modeli, 2002-2003 ö¤retim y›l› bafl›nda denenmek amac›yla okullara gönderilmifl ve böylece proje pi-

55

lot okullarda uygulanmaya bafllam›flt›r. Pilot okullarda denemesi yap›lan dil geliflim dosyas› modeli, Avrupa genelinde geçerlilik alabilmek amac›yla May›s 2003’te Avrupa Konseyine sunulmufltur. Avrupa Konseyine üye 48 ülke içerisinde yer alan Türkiye, Dil Geliflim
Dosyas›n› haz›rlayarak bu projede ilk 15 ülke aras›nda yerini alm›flt›r. Avrupa ülkeleri taraf›ndan haz›rlanan dil geliflim dosyalar›n›n geçirlili¤ini onaylayan “Geçerlilik Komitesi” (Validation Committee),
Türkiye taraf›ndan haz›rlanan dosyay› incelemifl, Avrupa Konseyi dil
ö¤renme standartlar›na uygun bulmufl ve 47.2003 geçerlilik numaras› vererek bu çal›flmay› Avrupa çap›nda tescil etmifltir. Akredite
(tescil) edilen Avrupa Dil Geliflim Dosyas›n›n CD format›nda digital
kopyas› da haz›rlanm›fl, yabanc› dil ö¤retmenlerinin ve ö¤rencilerin
kullan›m›na sunulmufltur.

rulmufltur. 2005 y›l› içinde çeviri iflleminin tamamlan›p kitab›n bas›ma haz›r hâle getirilmesi planlanm›flt›r.

Bu proje ba¤lam›nda, Millî E¤itim Bakanl›¤›, 23-25 Ekim 2003 tarihleri aras›nda Avrupa Konseyinin geleneksel olarak her y›l düzenledi¤i Uluslararas› Avrupa Dil Geliflim Dosyas› toplant›s›na ‹stanbul’da
ev sahipli¤i yapm›flt›r. Bu toplant›n›n organizasyonu, Millî E¤itim Bakanl›¤›, D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmüfl ve Millî
E¤itim Vakf› ile Özel Okullar Derne¤i’nden parasal katk› al›nm›flt›r.

“Bu uygulaman›n yabanc› dil ö¤renmeye getirdi¤i yeni kavramlar;
ö¤renen özerkli¤i (learner autonomy), kendini de¤erlendirme (selfassessment), ö¤renmeyi ö¤renme (learning to learn) ve kültürleraras› deneyim (cross-cultural experience) olmufltur” (Little, 1999).
Bu yeni kavramlarla birlikte projenin dil ö¤retiminde köklü de¤iflikliklere neden olmas› beklenmektedir.

2004 - 2005 ö¤retim y›l› bafl›nda Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›nda iki ayr› komisyon oluflturulmufl ve Avrupa Dil Geliflim Dosyas›yla ilgili çal›flmalar devam etmifltir.

Bu projeyle birlikte, okullarda y›llard›r yayg›n olarak kullan›lmakta
olan dilin kurallar›na a¤›rl›k veren ö¤retim yöntemleri yerine dört temel dil becerisinin gelifltirilmesi daha çok önem kazanmaktad›r.
Ö¤renci baflar›s›n› ölçerken, gramer testleri yerine dört temel dil
becerisini ölçen daha özgün ve iletiflime yönelik de¤erlendirme yollar› öne ç›kmakta ve ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencinin kendini de¤erlendirmesi giderek önem kazanmaktad›r. Bu anlay›fl›n yabanc› dil ö¤retmenlerinin rolünü ve s›n›f içi uygulamalar› etkilemesi
beklenmektedir.

Sonuç olarak, Avrupa Birli¤i’nin dil politakalar›n› çok dillili¤e göre
düzenlemifl oldu¤u bir gerçektir. Çok kültürlü çok dilli Avrupa Birli¤i ile bütünleflme sürecinde milli dil politikas›n›n belirlenmesinin de
ayn› do¤rultuda olmas› beklenmektedir. Çok dil bilerek yetiflen bireylerin öncelikle Türkiye’de daha sonra da Avrupa’da daha iyi ifl
ve çal›flma olanaklar›na kavuflmas› bu düflüncenin ülke genelinde
yayg›nlaflmas›na ve kabul görmesine neden olacakt›r. Bireyin çok
dil ö¤renmeye güdülenmifllik düzeyi toplumsal ve ekonomik istemlerle do¤ru orant›l› olarak geliflecektir. Bu ba¤lamda Avrupa Dil Geliflim Dosyas› uygulamas›n›n Türkiye’deki yabanc› dil ö¤retimini
olumlu yönde etkileyece¤i muhakkakt›r.

Birinci Komisyon, 15-18 yafl grubu ö¤renciler için haz›rlanm›fl dil
dosyas›nda yer alan dil betimleyicileri için ö¤renme etkinlikleri ve
test maddeleri haz›rlamay› amaçlam›flt›r. Komisyon orta dereceli
okullara uygunlu¤u nedeniyle B1 ve B2 düzeyi için örnek test maddeleri ve ö¤renme etkinlikleri haz›rlam›flt›r.
‹kinci Komisyon ise 05-09 ve 10-14 yafl gruplar› için yeni bir Avrupa Dil Geliflim Dosyas› modeli gelifltirmeyi hedeflemifltir. Modelin
haz›rlanma aflamas› tamamlanm›fl ve pilot okullarda denenmek
üzere uygulanmas›na bafllanm›flt›r. Pilot okullardaki ö¤retmen ve
ö¤rencilerden gelecek görüfller do¤rultusunda yeni modele son
flekli verildikten sonra Eylül 2005’te Avrupa Konseyine akredite
edilmesi için gönderilmesi planlanm›flt›r.
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