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Nedir?
İngilizceyle Eğitim (İE) genellikle yükseköğretimde
üniversite derslerinin işlenişinde söz konusu ülkenin
kendi ana dili yerine İngilizcenin kullanılması
anlamına gelir. Bu kavram çoğunlukla İDEÖ (İçerik
ve Dil Entegreli Öğrenme) ile karıştırılmaktadır.
Oysaki İE ortamlarında İngilizce bir ders
konusundan ziyade akademik çalışmalar için bir
araç olarak görülür. Yani, İDEÖ’de olduğu gibi
İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesi İE’nin önceliği
değildir. İE anadili İngilizce olmayan ülkelerdeki
üniversiteler için bir ‘uluslararasılaşma’ stratejidir.

Kavramı kimler kullanmaktadır?
İE araştırmaları ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi
(özellikle akademik ve özel amaçlar için İngilizce
öğretimi), dil politikası ve uygulaması ve ortak dil
olarak İngilizce gibi dil bilimin farklı alanlarından
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Uygulamada,
İngilizceyle eğitim başlıca karar alıcıları, politika
yapıcıları, farklı disiplinlerden öğretmenleri ve dil
destek birimlerindeki akademik İngilizce
öğretmenlerini ilgilendirmektedir.

Kültürlerarası diyalog ile uyumu?

kültürlerarası farkındalığı geliştirmek ve etkin bir
iletişim gerçekleştirmek için kullanırlar.

Yapılması Gerekenler?
İE’nin bilişsel-pedagojik, sosyo-politik ve eğitimsel
dil planlaması gibi boyutları üzerine birçok araştırma
yapılmıştır. Ancak İE ortamlarında dil ve
kültürlerarası iletişim boyutunu ele alan daha çok
araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım özellikle
farklı anadillerdeki İngilizce kullanıcılarının nasıl
kültürlerarası diyalogda bulunduklarını, bir taraftan
bilişsel olarak zorlayıcı akademik görevleri yerine
getirmeye çalışırken diğer taraftan kültürel ve
linguistik yerel farklılıklara nasıl uyum sağladıkları
konularını anlayabilmek için önem taşımaktadır.
Ayrıca, dilsel ve kültürel farklılıkları gözardı ederek
İngilizceye ve kültüre monolitik bir yaklaşım sunan
uluslararası kuruluşların dil politikalarını ve
uygulamalarını sorgulayan araştırmaların yapılması
önem kazanmaktadır.
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