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New World ile İngilizce öğrenmek

Çocuğunuza destek olun …

Ebeveynler için bilgiler

keyifle İngilizce öğrenimi sırasında, onun dil öğrenimine karşı sunacağınız pozitif
tutumlarınızla. Bunu, siz kendiniz İngilizce bilmeseniz de yapabilirsiniz.

«New World» ile İngilizce öğrenmek şu şekilde başarıyla
sonuçlanır
Günümüzde yabancı dil öğrenimi
Yabancı dil dersleri son yıllarda oldukça değişti. Muhtemelen bunu sizde Fransızca dil
derslerinde fakettiniz. «New World» aynı yeni ilkelerden yola çıkarak, çocukların
yaşlarına göre uyumlaştırılmıştır. Bu çocukların daha önceki bilgilerinden
faydalanabilmeleri için önemllidir. «Mille feuilles»`ta olduğu gibi, «New World» için de
aşağıdaki prensipler merkezi öneme sahiptir.
Konular merkezdir
Seçilen içerikler çocukları meraklandırır ve doğal bir şekilde dil öğrenmeyi kolaylaştırır.
Bu anlamı ile İngilizce yeni konuların öğrenilmesini sağlayan bir araç niteliği de taşır.
Learning by doing – Yaparak öğrenmek
Heyecan verici etkinlikler, ödevler ve projeler çocukların İngilizce `yi anlamalarına ve
kullanmalarına yardımcı olur. Yaşanılmış olayların okunması çocukları, öğrenilmiş olanı
otantik bir durumda kullanmaya motive eder. Örneğin; bir gıda maddesinin denenmesi,
değerlendirilmesi ve sunumu.
Canlı şeyler gerçek dünyayı yansıtır
Hayatın içinden textler, resimler, şarkılar, nakaratlar ve hikayeler çocukları İngilizce dil
dünyasına çeker.
Bütün duyu organlarıyla öğrenmek
Herbir duyu organı herkeste farklı hassasiyete sahip olduğu için, «New World» içerikleri
ve etkinlikleri çeşitli şekillerde sunarak. Bu durum çocukların kendi potansiyellerine
uygun katılımlarını mümkün kılar.
Kendi gelişiminin farkında olmak
Her birimin (unitenin) sonunda, çocuklardan öğrenme süreçleri hakkında düşünmeleri
istenir. Böylece kendilerine öğrenirken neyin yardımcı olduğunu bulabilirler. Çocuğun
kendisi hakkında yapıtığı bu değerlendirme öğrendiklerini birbiriyle ilişkilendirmeye ve
pekiştirmeye yardımcı olur. Ayrıca onlara neler yapabildiklerini gösterir.
Hata yapmak serbest
Çocuklar yeni dilden keyif almayı öğrenmelidirler. Bu sebepten dolayı, özellikle başlagıç
derslerinde, hata yapmalarına izin verilmelidir ki, deneme cesaretlerini kaybetmeyip,
çekingenliklerini üzerlerinden atabilsinler.

Çocuğunuzu cesaretlendirin …
günlük hayatımızdaki dil çeşitliliğine karşı dikkatli olarak. Fırsat buldukça onunla dilimize
girmiş yabancı dil kökenli kavramlar hakkında konusun.
Kendinizi bilgilendirin …
derslerde işlenen aktivite ve projeler hakkında. Çocuğunuza yaptığı çalışmaların
sonuçlarını sunması icin olanak tanıyın ve onu çabasından dolayı tebrik edin.
Çocuğunuzu takdir edin …
öğrendiği, anladığı ve söyleyebildiği şeyler için. Bunu yaparken «New World» içeriklerine
bakın. Henüz yabancı dil öğreniminin başlangıcında olduğu için, çocuğunuz size neleri
yapabildiğini, bu kontekst olmadan yeterince iyi gösteremez.
Çocuğunuza olanak verin …
İngilizce ile iletişime geçsin. Bunu, ona yaşına uygun text, film veya CD gibi materyaller
sunarak sağlayabilirsiniz. İdeal olanı, bu materyallere çocuğunuzla bereber bakmanızdır.
Çocuğunuza izin verin …
hata yapsın; zira hata yapmak öğrenmenin parçasıdır. Yaptığı hatalara odaklanmayın.
Çocuğunuzun İngilizce konuşurken yaptığı yanlışları düzeltirken çekimser olun. Yazılı ev
ödevleri sırasında herhangi birşey mükemmel değil ise, hemen müdehale etmeyin. Sizin
çocuğunuza alıştırma şeklinde ek ev ödevleri vermeniz, ön görülmemiştir.

