




Moomin Dil Okulu, erken 
çocukluk dönemi 
eğitim kurumları için 

Finlandiya’nın takip edilen öğrenme 
programı ilkeleri çerçevesinde 
hazırlanmış bir karma model 
İngilizce öğrenme programı. 
Uygulama ve sınıf içi kullanım 
modeli, 2021 yılında GESS, globalde 
en başarılı erken çocukluk dönemi 
uygulaması olarak ödüle layık 

MOOMIN DIL OKULU ÖRNEĞI
görüldü. Sürükleyici ve hikaye tabanlı 
bir dijital dil öğrenme hizmeti ve 
İngilizce öğretmek için kullanılan 
bir uygulama olan Moomin LS, 
okuma yazma öğretme kaygısından 
uzak, yaş grubunu sürekli bir oyun 
alt yapısında İngilizce diline maruz 
bırakması ile öne çıkıyor. 

Öğrenme uygulaması (app)  4-8 
yaş grubu çocukların kullanımı 
içindir ve İngilizce dil öğrenimini 
okulda uygulamak için öğretmenler 
tarafından da kullanılabilir. Eğlenceli 
ders materyallerine sahip olan 
Moomin Dil Okulu’nun arkasındaki 
öğretim yönteminin diğer erken 
dil öğrenme seçeneklerinden farklı 
olmasının temel nedeni, öğretimde 
ters yüz sınıf (flipped classroom) 
yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımda öğrenme sürecinin 
ilk adımı ‘bireysel pratik’ yapmaktır 
ve bu bireysel pratik tablet, akıllı 
telefon üzerinden günde bir kez 
5 ila 15 dakika arasında öğrenci 
tarafından gerçekleşir. 

Moomin Dil Okulu uygulaması, 
çocuk tarafından kolaylıkla kullanılır 
ve öğrenme uygulamasında 
çocuklar kelime, telaffuz ve dil bilgisi 

alıştırmaları yapma fırsatı bulurlar.
Beşinci günde ikinci adım 

gerçekleşir. İkinci adım: Etkileşimli 
ve eğlenceli bir ders biçimindedir. Bu 
ders ‘oyunlu ders’ olarak adlandırılır. 
Oyunlu ders, öğretmen tarafından 
kolaylaştırılarak sınıfta uygulanır 
ve haftada bir kez 30-45 dakika 
arasındadır.

Eğlenceli geçen bu derslerde 
öğretmen, sınıf ortamında öğrenciler 
arasındaki sosyal becerileri, iletişimi 
ve iş birliğini geliştiren etkinliklerle 
İngilizce öğrenimini pekiştirir.

Moomin Dil Okulu’nda yapılan 
çeşitli çalışmalarla benzersiz 
öğrenme yönteminin başarısı 
kanıtlanmıştır. Bununla ilgili yapılan 
araştırma sonuçlarını sizlerle 
paylaşmak isteriz:  

 
ARAŞTIRMA: MOOMIN 
DİL OKULU İLE ÖNEMLI 
ÖĞRENME SONUÇLARI

9 Nisan 2020 tarihinde Saga Arola 
tarafından paylaşıldı. 

Moomin Dil Okulu’nun çocukların 
İngilizce becerilerine etkisi 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılında Finlandiya’nın 
Tampere şehrinde incelenmiştir. 

Çeviri	ve	Katkı:		Batıkan	Rumelili	
YÖM Okulları İngilizce Öğretmeni / 
LEGOnimbus Akademik Mentörü

 
 

 

 

Erken çocukluk dönemi yabancı dil 
eğitiminde yeni yaklaşımlar: Erken çocukluk dönemi yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar:  

MOOMIN DİL OKULU ÖRNEĞİ 

Çeviri ve Katkı:  Batıkan Rumelili YÖM Okulları İngilizce Öğretmeni / LEGOnimbus 
Akademik Mentörü 

Moomin Dil Okulu, erken çocukluk dönemi eğitim kurumları için Finlandiya’nın takip edilen öğrenme 
programı ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış bir karma model İngilizce öğrenme programı. Uygulama ve 
sınıf içi kullanım modeli, 2021 yılında GESS, globalde en başarılı erken çocukluk dönemi uygulaması 
olarak ödüle layık görüldü. Sürükleyici ve hikaye tabanlı bir dijital dil öğrenme hizmeti ve İngilizce 
öğretmek için kullanılan bir uygulama olan Moomin LS, okuma yazma öğretme kaygısından uzak, yaş 
grubunu sürekli bir oyun alt yapısında İngilizce diline maruz bırakması ile öne çıkıyor.  
Öğrenme uygulaması (app)  4-8 yaş grubu çocukların kullanımı içindir ve İngilizce dil öğrenimini 
okulda uygulamak için öğretmenler tarafından da kullanılabilir. Eğlenceli ders materyallerine sahip 
olan Moomin Dil Okulu’nun arkasındaki öğretim yönteminin diğer erken dil öğrenme seçeneklerinden 
farklı olmasının temel nedeni, öğretimde ters yüz sınıf (flipped classroom) yaklaşımıdır. 
Bu yaklaşımda öğrenme sürecinin ilk adımı ‘bireysel pratik’ yapmaktır ve bu bireysel pratik tablet, 
akıllı telefon üzerinden günde bir kez 5 ila 15 dakika arasında öğrenci tarafından gerçekleşir.  
Moomin Dil Okulu uygulaması, çocuk tarafından kolaylıkla kullanılır ve öğrenme uygulamasında 
çocuklar kelime, telaffuz ve dil bilgisi alıştırmaları yapma fırsatı bulurlar. 
Beşinci günde ikinci adım gerçekleşir. İkinci adım: Etkileşimli ve eğlenceli bir ders biçimindedir. Bu 
ders ‘oyunlu ders’ olarak adlandırılır. Oyunlu ders, öğretmen tarafından kolaylaştırılarak sınıfta 
uygulanır ve haftada bir kez 30-45 dakika arasındadır. 
Eğlenceli geçen bu derslerde öğretmen, sınıf ortamında öğrenciler arasındaki sosyal becerileri, 
iletişimi ve iş birliğini geliştiren etkinliklerle İngilizce öğrenimini pekiştirir. 
Moomin Dil Okulu’nda yapılan çeşitli çalışmalarla benzersiz öğrenme yönteminin başarısı 
kanıtlanmıştır. Bununla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak isteriz:   

 

 
ARAŞTIRMA: MOOMIN DİL OKULU İLE ÖNEMLI ÖĞRENME SONUÇLARI 

9 Nisan 2020 tarihinde Saga Arola tarafından paylaşıldı.  
Moomin Dil Okulu’nun çocukların İngilizce becerilerine etkisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 
Finlandiya'nın Tampere şehrinde incelenmiştir. Çalışma, “6Aika – The Smart Learning Environments 
for the Future project1” projesinin bir parçasıydı.  
Biri okul öncesi ve diğeri birinci sınıf öğrencilerinden oluşan iki grup çocuk, Moomin Dil Okulu ile 
bir eğitim döneminin ardından önce Kasım 2018'de, ardından Ocak 2019'da dijital kelime testine 
katıldı. Çocukların öğrendikleri kelimeleri ne kadar iyi muhafaza ettiklerini görmek ve Moomin Dil 
Okulu ile İngilizce öğrenme motivasyonlarını ölçmek için Mayıs 2019'da bir takip testi yapıldı. Aynı 
tarihte çocuklar ayrıca iki araştırmacı ile iletişim testine katıldılar. 
 
İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ SONUÇLAR 
Çalışmaya katılan tüm çocukların İngilizce becerileri gelişim gösterdi. Ayrıca, çocuklar daha önceden 
öğrenilen materyali takip testinde de hatırladılar. Çocukların kelime bilgisindeki artış istatistiksel 

yabancı dil eğitimi
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ÇALIŞMA TASARIMI
Küçük çocukların yabancı dil 

becerilerini test etmek genellikle zordur 
çünkü çoğu dil testi okuma ve yazma 
becerileri gerektirir. Bu yarı deneysel 
çalışma, metne dayalı olmayan birkaç 
çalışmadan biriydi.

Dijital test, eşlik eden ses kaydı ile 
resim olarak gösterilen 32 kelimeden 
oluşuyordu. Test edilen kelimeler, 
Ocak 2019’daki son testte çocukların 
öğrenmiş olacağı materyallerden 
seçilmişti. İletişim testinde çocuklar, 
biri yalnızca İngilizce konuşan 
iki araştırmacıyla bireysel olarak 
etkileşime girdi. Testte, çocukların 
öğrendikleri kelimeleri tek tek kelimeler 
yerine cümlelerde anlamaları, İngilizce 
verilen talimatları izlemeleri ve İngilizce 
konuşan araştırmacının sorularını 
sözlü veya sözlü olmayan bir şekilde 
cevaplamaları gerekiyordu.

Ek olarak, anaokulu grubu Moomin 
Language School’un eğlenceli derslerini 
haftada bir kez kullandı, birinci sınıf 
öğrencileri ise 2019 Bahar Dönemi’nde 
Moomin Language School ile ilgili 
olmayan birkaç İngilizce giriş dersi aldı.

 Çalışma süresinin sonunda, 
birinci sınıf öğrencileri Moomin 
Dil Okulu ile İngilizce öğrenme 
deneyimlerini değerlendirdi. 
Çoğunluğu Moomin Dil Okulu ile 
öğrenmekten keyif aldı, uygulama 
ile İngilizce öğrendiklerini hissetti 
ve daha fazla İngilizce öğrenmek 
istediğini belirtti.

İLETİŞİM KURMA İSTEĞİ
İletişim testinde, birinci sınıf 

öğrencilerinin çoğu soruları 
sözlü olarak yanıtlayabildi ve geri 
kalanı sözel olmayan bir şekilde, 
örneğin başını sallayarak, iletişim 
kurdu. Okul öncesi çocuklar, en 
azından kısmen yaşlarına ve test 
durumlarına atfedilebilecek olan 
iletişim testi konusunda biraz daha 
çekingen davrandılar.

Araştırmacılar, benzer bir erken 
yabancı dil öğrenimi döneminden 
sonra yabancı dilde konuşma 
üretiminin genellikle çok az 
olduğunu veya hiç olmadığını 
gösteren önceki çalışmalara 
rağmen, çocukların İngilizce iletişim 
kurmaya istekli ve yetenekli olmaları 
olumlu bir şekilde şaşırdılar. 
Sonuçta, çoğu çocuk dil öğrenme 
yolculuğunun başlangıcında sessiz 
bir dönemden geçer.

Çalışma, “6Aika – The Smart 
Learning Environments for the 
Future project1” projesinin bir 
parçasıydı. 

Biri okul öncesi ve diğeri birinci 
sınıf öğrencilerinden oluşan iki grup 
çocuk, Moomin Dil Okulu ile bir 
eğitim döneminin ardından önce 
Kasım 2018’de, ardından Ocak 
2019’da dijital kelime testine katıldı. 
Çocukların öğrendikleri kelimeleri 
ne kadar iyi muhafaza ettiklerini 
görmek ve Moomin Dil Okulu ile 
İngilizce öğrenme motivasyonlarını 
ölçmek için Mayıs 2019’da bir takip 
testi yapıldı. Aynı tarihte çocuklar 
ayrıca iki araştırmacı ile iletişim 
testine katıldılar.

İSTATİSTİKSEL OLARAK 
ÖNEMLİ SONUÇLAR

Çalışmaya katılan tüm çocukların 
İngilizce becerileri gelişim gösterdi. 
Ayrıca, çocuklar daha önceden 
öğrenilen materyali takip testinde 
de hatırladılar. Çocukların kelime 
bilgisindeki artış istatistiksel olarak 
kayda değer bir seviyedeydi. Yani 
sonuçların sadece çalışmaya katılan 
çocuklar için değil, genel olarak 
Moomin Dil Okulu’nun öğrenme 
sonuçları için geçerli olması 
muhtemel bir hale geldi.

Erken çocukluk dönemi yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar:  
MOOMIN DİL OKULU ÖRNEĞİ 

Çeviri ve Katkı:  Batıkan Rumelili YÖM Okulları İngilizce Öğretmeni / LEGOnimbus 
Akademik Mentörü 

Moomin Dil Okulu, erken çocukluk dönemi eğitim kurumları için Finlandiya’nın takip edilen öğrenme 
programı ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış bir karma model İngilizce öğrenme programı. Uygulama ve 
sınıf içi kullanım modeli, 2021 yılında GESS, globalde en başarılı erken çocukluk dönemi uygulaması 
olarak ödüle layık görüldü. Sürükleyici ve hikaye tabanlı bir dijital dil öğrenme hizmeti ve İngilizce 
öğretmek için kullanılan bir uygulama olan Moomin LS, okuma yazma öğretme kaygısından uzak, yaş 
grubunu sürekli bir oyun alt yapısında İngilizce diline maruz bırakması ile öne çıkıyor.  
Öğrenme uygulaması (app)  4-8 yaş grubu çocukların kullanımı içindir ve İngilizce dil öğrenimini 
okulda uygulamak için öğretmenler tarafından da kullanılabilir. Eğlenceli ders materyallerine sahip 
olan Moomin Dil Okulu’nun arkasındaki öğretim yönteminin diğer erken dil öğrenme seçeneklerinden 
farklı olmasının temel nedeni, öğretimde ters yüz sınıf (flipped classroom) yaklaşımıdır. 
Bu yaklaşımda öğrenme sürecinin ilk adımı ‘bireysel pratik’ yapmaktır ve bu bireysel pratik tablet, 
akıllı telefon üzerinden günde bir kez 5 ila 15 dakika arasında öğrenci tarafından gerçekleşir.  
Moomin Dil Okulu uygulaması, çocuk tarafından kolaylıkla kullanılır ve öğrenme uygulamasında 
çocuklar kelime, telaffuz ve dil bilgisi alıştırmaları yapma fırsatı bulurlar. 
Beşinci günde ikinci adım gerçekleşir. İkinci adım: Etkileşimli ve eğlenceli bir ders biçimindedir. Bu 
ders ‘oyunlu ders’ olarak adlandırılır. Oyunlu ders, öğretmen tarafından kolaylaştırılarak sınıfta 
uygulanır ve haftada bir kez 30-45 dakika arasındadır. 
Eğlenceli geçen bu derslerde öğretmen, sınıf ortamında öğrenciler arasındaki sosyal becerileri, 
iletişimi ve iş birliğini geliştiren etkinliklerle İngilizce öğrenimini pekiştirir. 
Moomin Dil Okulu’nda yapılan çeşitli çalışmalarla benzersiz öğrenme yönteminin başarısı 
kanıtlanmıştır. Bununla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak isteriz:   

 

 
ARAŞTIRMA: MOOMIN DİL OKULU İLE ÖNEMLI ÖĞRENME SONUÇLARI 

9 Nisan 2020 tarihinde Saga Arola tarafından paylaşıldı.  
Moomin Dil Okulu’nun çocukların İngilizce becerilerine etkisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 
Finlandiya'nın Tampere şehrinde incelenmiştir. Çalışma, “6Aika – The Smart Learning Environments 
for the Future project1” projesinin bir parçasıydı.  
Biri okul öncesi ve diğeri birinci sınıf öğrencilerinden oluşan iki grup çocuk, Moomin Dil Okulu ile 
bir eğitim döneminin ardından önce Kasım 2018'de, ardından Ocak 2019'da dijital kelime testine 
katıldı. Çocukların öğrendikleri kelimeleri ne kadar iyi muhafaza ettiklerini görmek ve Moomin Dil 
Okulu ile İngilizce öğrenme motivasyonlarını ölçmek için Mayıs 2019'da bir takip testi yapıldı. Aynı 
tarihte çocuklar ayrıca iki araştırmacı ile iletişim testine katıldılar. 
 
İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ SONUÇLAR 
Çalışmaya katılan tüm çocukların İngilizce becerileri gelişim gösterdi. Ayrıca, çocuklar daha önceden 
öğrenilen materyali takip testinde de hatırladılar. Çocukların kelime bilgisindeki artış istatistiksel 

1 https://www.oppimisenuusiaika.fi/the-
new-era-of-learning/
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