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Dersin Yardımcıları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dil kavramını kültür açısından değerlendirmek, iki kavramın birbiriyle olan ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatmaktır. Dil
ve kültür arasındaki çift yönlü ilişkinin toplumsal, bilişsel, ve cinsiyetçi temelleri hakkında bilgi verir.Bu ders kavramsal evrenimizi nasıl
oluşturduklarını anlamak için düşünce, dil ve kültür arasındaki bağlantıya yakından bakmayı amaçlayıp, kimlik ve dil öğrenimi hakkında
bilgi verir,Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktaları göz önünde bulundurur ve ideoloji, siyaset ve politikaya ve bunların kültür
üzerindeki etkilerine bakar.

Dersin İçeriği

Bu ders; Derse giriş, açıklamalar ve Kültür konusuyla alakalı konuşma,Kültürel bir bakış açısıyla akrabalık terimleri- kültürel açıdan
zaman kavramları,Dilsel görelilikÖdev,- Bilişsel kategoriler,- Sosyal kategoriler- ödev kontrolü,- Cinsiyetli kelimeler- Cinsiyetli yapılarCinsiyetli konuşma- Aynı cinsiyet konuşması- Cinsiyetli etkileşim,Kültürel parametreler ve stereotipler,Dil, düşünce ve kültür,Vize
sınavı,Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktalar,Kültürlerarası yetkinlik öğretimi,Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenleröğretim
kültürüBüyük harf K ile Kültür ve küçük k ile kültür,Kültürel Anlama:-Mor renk-üçüncü kültür,Eleştirel kültürel farkındalık,Kültür
öğretimi için mikrostratejiler; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenciler- Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı öğrenir,- kültürü sosyal, bilişsel ve cinsiyetçi bakış
açılarından analiz edebilir,- kültürlerarası yetkinlik gerçeğini anlar,- kültürlerarası yetkinliği algılamak ve dil, kültür ve klişeler
arasındaki ilişkiyi anlar ve- Dil ve kültür arasındaki bağlantıdaki farklı düşünceler hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme Yöntemleri
A

Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav

Ders Akışı
Sıra

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş, açıklamalar ve Kültür konusuyla alakalı konuşma

Powerpoint sunum hazırlanacak

2

Kültürel bir bakış açısıyla akrabalık terimleri- kültürel açıdan zaman kavramları

3

Dilsel görelilikÖdev

4

- Bilişsel kategoriler,- Sosyal kategoriler- ödev kontrolü

5

- Cinsiyetli kelimeler- Cinsiyetli yapılar- Cinsiyetli konuşma- Aynı cinsiyet
konuşması- Cinsiyetli etkileşim

6

Kültürel parametreler ve stereotipler

7

Dil, düşünce ve kültür

8

Vize sınavı

9

Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktalar

10

Kültürlerarası yetkinlik öğretimi

11

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenleröğretim kültürüBüyük harf K ile Kültür
ve küçük k ile kültür

12

Kültürel Anlama:-Mor renk-üçüncü kültür

13

Eleştirel kültürel farkındalık

14

Kültür öğretimi için mikrostratejiler
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