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Sayın Velilerimiz,
Vizyonu “Bilimde ve Sanatta Üretken, Çağdaş Dünya İnsanı Yetiştirmek” olan Özel Altın
Eğitim Kurumları, çocuklarımızın geleceğinde yabancı dilin, özellikle de İngilizcenin ne kadar
önemli olduğunun bilincindedir. İngilizce Öğretim Programları hazırlanırken, bu bilinçle hareket
edilmiş ve çocuklarımızın İngilizceyi çağın gerektirdiği gibi etkili bir iletişim aracı olarak
kullanabilmeleri amaçlanmıştır.
Bu kılavuz, ana sınıfından 8. sınıf sonuna kadar okulumuzda uygulanan İngilizce Öğretim
Programı hakkında sizlere detaylı bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Program hazırlanırken
Oxford

Üniversitesi,

Cambridge

Üniversitesi,

Pearson

ve

Helbling

kaynaklarından

faydalanılmıştır.
Ana sınıfından 8. sınıfa kadar bir bütün olarak ele aldığımız bu programı incelerken, aşağıda
belirtilen hususları bilmeniz, programın daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.


Okulumuzda İngilizce öğretimi tüm sınıflarda iki öğretmen ile yapılmaktadır; İngilizce

dersi Türk İngilizce öğretmeni tarafından işlenirken, İngilizce Konuşma dersi Amerikalı İngilizce
öğretmeni (native speaker) tarafından işlenmektedir.


Ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıfa kadar öğrencilerimiz İngilizcenin farkına varır, İngilizceyi

tanırlar. Öğrenme farkında olmadan keyifli vakit geçirme suretiyle gerçekleşir.

3. sınıfa kadar, tüm etkinlikler için okulda yeterli zaman mevcuttur ve etkinliklerin
öğretmen kontrolünde yapılması daha yararlıdır. Evde ek çalışmaya ihtiyaç yoktur. Mevcut CDRomları ve online alıştırmaları ile keyifli vakit geçirirken aynı zamanda da tekrar yapmış olurlar.
Ailenin bu konuda katkıda bulunmak istemesi zaman zaman sıkıntılara yol açabilmektedir.

Her sınıfta farklı seviyede, farklı öğrenme stillerine sahip, farklı davranışlar sergileyen
ve farklı motivasyon ihtiyaçları ve farklı yetenekleri olan öğrenciler mevcuttur. Bu nedenle birçok
farklı materyal ve öğretim tekniği kullanılan etkinliklerle bütün öğrencilere ulaşmayı
hedeflemekteyiz.

Bu programda yer alan bazı kazanımların farklı sınıflarda tekrar etmesinin nedeni, hem
kazanımın zamana yayılarak pekiştirilmesi, hem de daha fazla detayın öğretilmesini sağlamaktır


Öğrencilerimizin neleri öğrendikleri bilinmeli, henüz öğrenmedikleri şeyler hakkında

sorular sorulmamalıdır. Öğrencilerimiz basit bile olsa kendilerine öğretilmeyen şeyleri bilemezler.


Başka okulların, aynı sınıfta konu olarak bizim programımızın ilerisinde ya da gerisinde

olmaları bizim programımızın daha iyi ya da daha kötü olduğunu göstermez. Her okul koyduğu
hedefe ulaşırken izleyeceği yolu kendisi belirler.
İngilizce Zümresi
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ÖN OKUL ve ANA SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

KAZANIMLAR
1-

Selamlaşabilir, adını söyleyebilir,

2-

Renkleri tanır,

3-

Vücudumuzun bölümlerini tanır onları gösterebilir,

4-

Sayıları tanır ve 10'a kadar sayabilir,

5-

Bazı temel ulaşım araçlarını tanır,

6-

Oyuncakları tanır,

7-

Gündelik kıyafetleri bilir,

8-

Bazı meslekleri bilir. (…)

BECERİLER
Dinleme:

Öğrencilerimiz

kendilerine

öğretilen

kelimeleri,

ifadeleri

ve

komutları

duyduklarında ne anlama geldiğini bilir ve doğru tepkiyi verirler.
Konuşma: Öğrencilerimiz kendilerine öğretilen kelime,

ifade ve şarkıları düzgün bir

telaffuzla ve akıcı bir şekilde söyleyebilirler.
MATERYALLER
Ders kitabı Greenman and the Magic Forest A ve B, kartlar, posterler, kuklalar, DVD'ler,
ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik materyalleri ve otantik materyaller.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching. Kesyapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme ve
dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler. (…)
DÜZEY
Okul Öncesi 4-5 Yaş (Pre-School Age Group - aged 4-5)
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1. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Selamlaşabilir, başkasının adını sorabilir ve kendi adını söyleyebilir,

2-

Ders araç-gereçlerini tanır,

3-

Renkleri bilir ve nesnelerin rengini söyleyebilir,

4-

Bazı temel şekilleri bilir,

5-

Sayıları bilir ve 10'a kadar sayabilir,

6-

Alfabeyi söyleyebilir,

7-

“Short vowels” seslerini tanır ve doğru telaffuz edebilir,

8-

Aile bireylerini bilir,

9-

Yaşına uygun bazı komutlara uyabilir,

10-

Bazı duygusal durumlarını ifade edebilir,

11-

Genel hava koşullarını ifade edebilir,

12-

Bazı müzik aletlerini bilir,

13-

Oyuncakları bilir,

14-

Teşekkür edebilir,

15-

Doğada yapılan etkinlikleri ifade edebilir,

16-

Hayvanları tanır,

17-

Bazı yiyecekleri ve yiyecekle ilgili malzemeleri bilir ve bunları sevip sevmediğini
söyleyebilir.

BECERİLER
Okuma: 2. dönemden itibaren kendilerine öğretilen kelimeler yazıldığında doğru olarak
okuyabilirler. Önceleri bu kelimeleri Türkçe olarak okuma eğilimleri olması beklenen bir
durumdur.
Yazma: Öğrencilerimiz okuma-yazmayı öğrendikten sonra öğrendikleri İngilizce kelimeleri
alıştırma kitaplarındaki kontrollü etkinliklerle yazmaya başlarlar.
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Dinleme: Öğrencilerimiz kendilerine öğretilen kelimeleri, ifadeleri ve komutları duyduklarında
ne anlama geldiğini bilir ve doğru karşılığı verirler.
Konuşma: Öğrencilerimiz kendilerine öğretilen kelime, ifade ve soru kalıplarını kullanıp
gerektiğinde karşısındakine ilgili karşılığı verebilmekle birlikte, bu durum ancak istediklerinde
ve kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda gerçekleşir. Ayrıca öğrendikleri şarkıları düzgün
bir telaffuzla ve akıcı bir şekilde söyleyebilirler.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları First Explorers 1, Phonics 1 - Alphabet ve Phonics 2 - Short
Vowels, CD-Rom'lar, kartlar, posterler, DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, kuklalar,
çoğaltılabilen etkinlik materyalleri ve otantik materyaller.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching. Kesyapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme ve
dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler. (…)
DÜZEY
İlköğretim 6 Yaş (Lower Primary Age Group - aged 6)
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2. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Selamlaşabilir, başkasının adını sorabilir ve kendi adını söyleyebilir,

2-

Sınıftaki malzemeleri bilir ve bunları söyleyebilir, ne olduklarını ve renklerini sorabilir,

3-

20'ye kadar olan sayıları söyleyip yazabilir,

4-

Hava koşullarını ifade edebilir,

5-

Oyun aktivitelerini bilir, neleri yapıp neleri yapamadığını söyleyebilir,

6-

Kendi duygusal ve fiziksel durumlarını ifade edebildiği gibi bir başkasının durumunu da
anlatabilir,

7-

Bazı hareket fiilerini ve sağlık ile ilgili aktiviteleri bilir,

8-

Ulaşım araçlarını tanır ve bazı temel özelliklerini ifade edebilir,

9-

Bilmediği bir nesnenin ne olduğunu sorabilir,

10- Bazı meslekleri bilir,
11- Özür dileyebilir,
12- Bir kişi ya da nesneyi temel özellikleri ile tanımlayabilir,
13- Evin bölümlerini bilir ve birisinin nerede olduğunu sorabilir ve sorulduğunda da evin
hangi bölümünde olduğunu söyleyebilir,
14- Bir odayı tasvir edebilir,
15- Nesnelerin nerede olduğunu sorabilir, sorulduğunda nerede olduklarını söyleyebilir,
16- Geridönüşüm ile ilgili kelimeleri bilir, günlük yaşantısında kullanabilir,
17- Hayvanları tanır ve ne yapabildiklerini ya da ne yapamadıklarını söyleyebilir,
18- Mevsimleri bilir,
19- Vücudun bölümlerini tanır,
20- İsimlerin çoğullarını da bilir,
21- Kıyafetleri bilir ve ne giydiğini söyleyebilir ve başkasının ne giydiğini sorabilir.
22- “Long vowels” seslerini tanır ve doğru telaffuz edebilir. (…)
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BECERİLER
Okuma: Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek ve kendilerine olan güvenlerini
artırmak için verilen metinler, resimlerle ve çizimlerle desteklenmiştir. Öğrencilerden parça
ile ilgili her cümleyi anlamaları değil, genelden bir anlam çıkarabilmeleri beklenir.
Öğrencilerimiz native speaker ile yıl boyunca iki hikâye kitabı okuyarak okuma becerilerini
ve telaffuzlarını geliştirirler.
Yazma: Öğrencilerimiz öğrendikleri kelimeleri doğru olarak yazarlar. Cümle kurma ile ilgili
yazma etkinlikleri çoğunlukla alıştırma kitaplarındaki kontrollü etkinlikler yoluyla yapılır.
Dinleme:

Öğrencilerimiz

kendilerine

öğretilen

kelimeleri,

ifadeleri

ve

komutları

duyduklarında ne anlama geldiğini bilir ve doğru karşılığı verirler. Ayrıca dinledikleri hikaye
ya da diyaloglardan genel anlam çıkarmaları beklenir.
Konuşma: Öğrencilere konuşma yeteneklerini geliştirmeleri için sınıf içinde etkinlik tabanlı
birçok fırsat verilir. Buna ilave olarak native speaker ile de öğrenciler cesaretlendirilerek
iletişim kurma becerileri geliştirilir. Öğrenciler öğrendikleri konular ile kendileri hakkında
düzeylerinde konuşabilirler.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları First Explorers 2 ve Phonics 2 - Long Vowels, CD-Rom'lar,
kartlar, posterler, DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, kuklalar, çoğaltılabilen etkinlik
materyalleri, otantik materyaller ve native speaker ile birlikte işlenecek iki hikâye kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching. Kesyapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme ve
dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler. (...)
DÜZEY
İlköğretim 7-8 Yaş (Mid-Primary Age Group - aged 7-8)
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3. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Selamlaşabilir, başkasının adını sorabilir ve kendi adını söyleyebilir,

2-

20'ye kadar olan sayıları ve 20'den sonra 100’e kadar olan onluk sayıları söyleyip
yazabilir,

3-

Kendini tanıtabilir ve yaşını söyleyip başkasının yaşını sorabilir,

4-

Yılın aylarını bilir, doğum gününü ifade edebilir ve başkasının doğum gününün ne
zaman olduğunu sorabilir,

5-

Kamp ve piknik alanlarında kullanılan araç gereçleri bilir,

6-

Hangi eşyalara sahip olduğunu söyleyebilir,

7-

Spor ve müzik aktivitelerini bilir, neleri yapıp neleri yapamadığını ifade edip bir
başkasına da sorabilir,

8-

Kıyafetleri bilir ve ne giydiğini söyleyebilir ve başkasının ne giydiğini sorabilir,

9-

Mevsimleri bilir, hangi mevsim ve hangi ayda nelerin yapıldığı ile ilgili sorular sorabilir,
kendisine sorulduğunda bunlara cevap verebilir, mevsimine uygun ne giyilmesi
hakkında sohbet edebilir,

10- Okulla ve yaş gurubu ile ilgili şimdiki zamanda insanların ne yaptığını sorabilir,
sorulduğunda söyleyebilir,
11- Evin bölümlerini ve bu bölümlerde bulunan eşyaları bilir, eşyaların ve insanların nerede
oldukları ile ilgili sorular sorabilir ve sorulan sorulara cevap verebilir,
12- Nesnelerin başka nesnelere göre nerede bulunduğunu söyleyebilir,
13- Vahşi hayvanları bilir, betimleyebilir ve özelliklerinden bahsedebilir ve en sevdiği
hayvanı ifade edebilir,
14- Yiyecekleri bilir, bunları tekil ve çoğul olarak cümle içinde kullanabilir, hangi
yiyecekleri sevdiğini söyleyebilir, sorabilir, sorulduğunda cevap verebilir, en sevdiği
yiyeceklerin neler olduğunu söyleyebilir,
15- Haftanın günlerini bilir, etkin kullanabilir,
10

16- Nesnelerin kaç tane olduğunu sorabilir, sorulduğunda söyleyebilir,
17- İnsanların ve hayvanların fiziksel özelliklerini tasvir edebilir,
18- Dükkânları ve kamu binalarını ve buralarda ne yapıldığını bilir, bu binaların nerede
olduğunu sorabilir, sorulduğunda hangi caddede olduğunu ve başka bir binaya göre
nerde bulunduğunu söyleyebilir,
19- Başkasına hangi aktiviteyi sevdiğini sorabilir, kendisine sorulduğunda cevap verebilir,
20- Saatleri bilir, saati sorup, sorulduğunda cevap verebilir. Hangi günlük aktivitenin ne
zaman yapıldığını bilir ve bunun ile ilgili soru sorup, sorulduğunda cevap verebilir,
21- Deniz hayvanlarını bilir, geçmiş zaman kullanarak bir durumu anlatabilir.

BECERİLER
Okuma: Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek ve kendine olan güvenlerini
arttırmak için verilen metinler resimlerle ve çizimlerle desteklenmiştir. Öğrencilerden parça
ile ilgili her cümleyi anlamaları değil, genelden bir anlam çıkarabilmeleri beklenir.
Öğrencilerimiz native speaker ile yıl boyunca iki hikâye kitabı okuyarak okuma becerilerini
ve telaffuzlarını geliştirirler.
Yazma: Öğrencilerimiz öğrendikleri kelimeleri doğru olarak yazarlar. Cümle kurma ile ilgili
yazma etkinlikleri çoğunlukla alıştırma kitaplarındaki kontrollü etkinlikler aracılığıyla
yapılır.
Dinleme:

Öğrencilerimiz,

kendilerine

öğretilen

kelimeleri,

ifadeleri

ve

komutları

duyduklarında bunların ne anlama geldiğini bilir ve sorulara doğru karşılığı verirler. Ayrıca
öğrencilerden dinledikleri hikâye ya da diyalog metinlerinden hareketle genel bir anlam
çıkarmaları ve spesifik (özellikli) bilgiye ulaşmaları beklenir.
Konuşma: Konuşma yeteneklerini geliştirmeleri için öğrencilere, sınıf içinde etkinlik tabanlı
birçok fırsat verilir. Buna ek olarak native speaker ile de öğrenciler cesaretlendirilerek
onların iletişim kurma becerileri geliştirilir. Öğrenciler, öğrendikleri konular ile kendileri
hakkında istendik düzeyde konuşabilirler.
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MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları, Young Explorers 1 ve 2, CD-Rom'lar, kartlar, posterler,
DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik materyalleri, otantik
materyaller ve native speaker ile birlikte işlenecek iki hikâye kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching. Kesyapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme ve
dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
İlköğretim 8-9 Yaş (Mid-Primary Age Group - aged 8-9)
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4. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Kendini, ailesini ya da herhangi bir arkadaşını tanıtabilir,

2-

Bir başkasının doğum gününün ne zaman olduğunu sorabilir ve kendi doğum gününü
ay, gün ve yıl olarak söyleyebilir,

3-

Favorisi olan hayvanlardan, yiyeceklerden, sporlardan, hobilerinden ve yapmayı
sevdiği ya da sevmediği aktivitelerden bahsedebilir,

4-

Yapmayı sevdiği koleksiyonlardan bahsedebilir, ne tür koleksiyonları olup olmadığını
söyleyebilir ve bu konu hakkında sorular sorabilir,

5-

Kişi ya da nesneleri temel özellikleriyle betimleyebilir, nelere sahip olduğu ve
olmadığından bahsedebilir, bunlarla ile ilgili sorular sorabilir,

6-

Ressamlar ve eserleri hakkında fikir beyan edebilir,

7-

Dünya çapındaki hayvan çeşitlerini bilir, özellikleri hakkında konuşabilir,

8-

Boş

zaman

aktivitelerinden

bahsedebilir,

sıklık

zarflarını

uygun

durumlarda

kullanabilir, bir olayın yapılış sıklığını sorabilir, rutin işlerden ya da herhangi bir
gününden bahsedebilir, olumlu ya da olumsuz cümleler kurabilir ve sorulan sorulara
cevap verebilirler,
9-

Şimdiki zamanı gereği gibi kullanabilir, konuşma anında ne yaptığından bahsedebilir,
olumlu, olumsuz ifadeler kurup sorular sorabilir, sorulan sorulara karşılık verebilir,

10- Yiyecekler,

içecekler

hakkında

konuşabilir,

mutfakta

yapılan

aktivitelerden

bahsedebilir, bir tarifi takip edip yeni bir tarif verebilir,
11- Sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, miktar bildiren ifadeleri
uygun biçimde kullanabilir, soru sorup sorulduğunda karşılık verebilir,
12- İyelik sıfatlarını gereği gibi kullanabilir, kendisine ya da başkasına ait olan eşyalardan
bahsedebilir,
13- Planlanmış olan gelecek zaman etkinliklerinden bahsedebilir,
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14- Kendisi ve başkalarının yetenekleri hakkında konuşabilir, yazabilir, sorular sorabilir ve
cevap verebilir,
15- Kamu alanları, alışveriş merkezleri vb. gibi yerleri kabaca betimleyebilir, coğrafi
şekillerden ve doğa unsurlarından bahsedebilir, yerlerini tarif edebilir,
16- Birini herhangi bir etkinliğe davet edebilir veya kendisinin davet edildiği durumlarda
olumlu ya da olumsuz uygun karşılığı verebilir,
17- Saati sorabilir ve sorulduğunda saatin tam olarak kaç olduğunu söyleyebilir, hangi
saate neler yaptığını ifade edebilir, bu konuda sorular sorabilir ve sorulduğunda cevap
verebilir,
18- Sportif faaliyetleri bilir, bunlardan hangilerini sevdiğini ya da sevmediğini belirtebilir,
sorular sorabilir ya da cevap verebilir,
19- Mevsimleri ve günün bölümlerini bilir, bunları etkinliklerle ilişkilendirip doğru bir
şekilde kullanabilir,
20- Meslekleri tanır. Neler yaptıkları ve hangi aletleri kullandıkları hakkında bilgi verebilir,
detaylı olmayan bir mesleki ölçüm anketini cevaplayabilir,
21- Ayları ve tarihleri kullanabilir, belirli zamanlarda ne yaptığından bahsedebilir, sıklık
zarflarını kullanarak etkinliklerin yapılış sıklığını belirtebilir, bu konuda sorular sorup
cevap verebilir,
22- Geçmiş zaman etkinliklerinden bahsedebilir, olumlu ya da olumsuz ifadeler kurabilir,
sorular sorup sorulan sorulara cevap verebilir, zaman ifadelerini uygun biçimde
kullanabilir,
23- Geçmiş zaman düzenli ve düzensiz fiilleri olumlu, olumsuz ve soru cümlesi içerisinde
kullanabilir,
24- Duygularını ve fiziksel durumlarını ifade edebilir,
25- Turistik bir gezi planından ve eğlence etkinliklerinden bahsedebilir ve katıldığı bir
etkinlik ile ilgili görüşlerini ifade edebilir,
26- Yerleri ve o yerlerde yapılan etkinlikleri betimleyebilir,
27- Farklı zamanlarda cümleler kurabilir,
28- Kamp, tatil, park veya sinema gibi performans etkinlikleri hakkında konuşabilir,
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29- Uyması gereken kurallar veya yasaklar hakkında görüş bildirebilir,
30- Hangi etkinliği yapmak istediğini söyleyebilir, karşısındakine sorabilir ve sorulduğunda
ifade edebilir.
31- Belli bir konuda grafikleri inceleyip yorum yapabilir,
32- Evin bölümlerini detaylı olarak bilir ve nerede hangi etkinliklerin yapıldığı hakkında
konuşabilir.
33- Bahçe işleri ile ilgili etkinlik ve aktiveteleri bilir, bir bitkinin bölümlerinden ve büyüme
aşamalarından bahsedebilir,
34- Elektronik aletleri bilir, günümüz teknolojisiyle geçmis teknolojiyi karşılaştırabilir,
35- Geniş zaman ve geçmiş zamanı aynı anda doğru şekilde kullanabilir,

BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalogları ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki bazı spesifik
(özellikli) bilgileri de öğrenciler bulabilirler. Öğrenciler native speaker ile birlikte okuma
çalışması yaparlar. Bu çalışma henüz öğrenmedikleri yapıları içeriyor olsa bile, resim ve
şekiller yardımıyla anlam çıkarma ve iyi bir telaffuz edinmek için son derece yararlı bir
çalışma olmaktadır. Sene sonunda öğrenciler katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı
metinlerdeki bildik adları, sözcükleri, basit tümceleri ve Starter (başlangıç) düzeyindeki
hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yazmaya kontrollü cümle oluşturma etkinlikleri ile başlayan öğrenciler, sene
sonunda öğrendikleri konuları içeren ( hayvanlar, okul kuralları, hobiler, ülke ya da şehir
tanıtma, yemek tarifi yapma vb.) basit paragraflar, notlar, kartpostallar, e-mail ve
mektuplar yazabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konuları içeren kısa diyaloglar, mülakatlar, radyo ve
televizyon programları dinlemeyi içeren çalışmalar yaparlar. Kendileriyle, aileleriyle ve yakın
çevreleri ile ilgili tanıdık sözcükleri ve temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda
anlayabilirler. Native speaker ile yapılan dersler öğrencilerin bu alandaki yeteneklerinin
gelişmesinde son derce yararlı olmaktadır.
Konuşma: Öğrenciler konuşma hızının yavaş olması şartıyla karşısındaki kişi ile basit yoldan
iletişim kurabilirler. Mevcut durumdaki gereksinime ya da çok bilindik konulara ilişkin
15

alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirler. Native speaker ile yapılan dersler,
öğrencilerimizin konuşma ile ilgili özgüvenlerini üst düzeye çıkarmalarında etkili olmaktadır.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları World Explorers 1 ve 2, ESOL sınavlarına yönelik Fun for
Starters ve Starters Test Book, CD-Rom'lar, kartlar, posterler, DVD'ler, ses ve şarkı
CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik materyalleri, otantik materyaller, kendi seçecekleri
iki adet starter hikâye kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching.
Dikte etme, kes-yapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması,
şarkı söyleme ve dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
Başlangıç (Starter - A1)
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5.

5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

KAZANIMLAR
1-

Boş

zaman

aktivitelerinden

bahsedebilir,

sıklık

zarflarını

uygun

durumlarda

kullanabilir, bir olayın yapılış sıklığını sorabilir, rutin işlerden bahsedebilir,
2-

Geniş zaman ve şimdiki zaman arasındaki farkı daha iyi kavrayıp, doğru şekilde
kullanabilir,

3-

Kırsal ve şehirsel aktiviteler hakkında konuşabilir, soru sorabilir ve sorulan sorulara
cevap verebilir,

4-

Şimdiki zamanı gereği gibi kullanabilir,

5-

Sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, miktar bildiren ifadeleri
uygun biçimde kullanabilir,

6-

Geçmiş zamanı gereği gibi kullanabilir, zaman ifadelerini yerinde kullanabilir, soru
kelimelerini daha etkili ve daha yüksek doğruluk oranında kullanabilir,

7-

Nesneleri ya da kişileri özelliklerine göre kıyaslayabilir, üstünlük derecelerinden
bahsedebilir,

8-

1.000.000'a kadar olan sayıları kullanabilir, yazabilir ve düzgün bir şekilde telaffuz
edebilir,

9-

Talimatlara uyabilir,

10- Farklı dönemlere ait kıyafetler, tarihsel olaylar, müzeler, insan sağlığı ve güvenliği,
bilimsel aktiviteler, edebiyat, müzik ve müzik aletleri hakkında görüş belirtebilir.
11- Angarya

kabul

edilen

işler

hakkında

konuşabilir,

geniş

ve

geçmiş

zaman

zorunluluklarından bahsedebilir,
12- Planlanmamış gelecekten bahsedebilir, tahminlerde bulunabilir,
13- İyelik ve nesne zamirlerini gereği gibi kullanabilir,
14- Farklı türdeki hayvanların vücut yapılarından bahsedebilir, insanların fiziksel
özelliklerini detaylı bir şekilde tasvir edebilir,
15- Geçmişte meydana gelmiş ancak etkisi devam etmekte olan olaylardan bahsedebilir,
geçmiş zamandaki tecrübelerinden bahsedebilir,
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16- Bazı olayların ne zamandan beri süregelmekte olduğunu söyleyebilir ya da
sorulduğunca cevap verebilir, bir başkasının geçmiş tecrübeleri hakkında sorular
sorabilir,
17- Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular sorabilir,
18- Nesnelerin miktarları ile ilgili konuşabilir, soru sorup sorulduğunda karşılık verebilir,
19- Tavsiyelerde bulunabilir, tavsiye isteyebilir,
20- Yetenek gerektiren eylemleri ve alışkanlıklarını geçmiş zamanda ifade edebilir,
21- Geçmişte belli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık bildiren
etkinliklerin ayrımını doğru bir şekilde yapabilir,
22- Olayları uygun zaman ve durum zarfları kullanarak sıralayabilir,
23- Gitmek istediği bir yere nasıl gidileceğini sorabilir, bir yer sorulduğunda nasıl
gidileceğini tarif edebilir, emir cümleleri ve yönerge içeren cümleler kurabilir ve bu tür
ifadelere karşılık verebilir,
24- Yaşlılara saygı duyma, acil durumlara akıllıca uyum sağlayabilme, aile ile kaliteli
zaman geçirme, dürüst olma, doğal yaşamı koruma ve kişisel farklılıkları benimseme
gibi önemli değer yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir,
25- Coğrafi olaylardan, uzaydan, tatil aktivitelerinden, sanattan ve alışkanlıklarından
detaylı bir şekilde bahsedebilir,
26- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten kalıplarından faydalanabilir, neden
sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir,
27- Nesneleri yada kişileri betimleyen onlar hakkında basit sıfat cümlecikleri kurabilir,
28- Kısa hikaye, günlük veya kitap, müzik eleştirisi yazabilir, herhangi bir konu hakkında
kısa röportajlar, anketler, kartpostallar ve reklam posterleri hazırlayabilir, kısa bir
tiyatro gösterisi sunabilir,
29- Bir hikayedeki olayları birbiri ile ilişkilendirebilir, hikayeden detaylı anlamlar çıkartıp
ana fikre ulaşabilir. (…)
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BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir telaffuzla
okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki bazı spesifik (özellikli)
bilgileri de öğrenciler bulabilirler. Öğrenciler native speaker ile birlikte okuma çalışması
yaparlar. Bu çalışma iyi bir telaffuz edinmek için son derece yararlı olmaktadır. Yıl içinde
öğrenciler Starter ve Stage 1 düzeyinde en az 3 hikâye kitabı okuyup birinci ve ikinci dönem
son sınavlarında okudukları iki kitaptan sorumlu tutulur, bir kitaptan da sene içinde veya
sonunda bir çalışma hazırlarlar. Sene sonunda öğrenciler kısa ve basit metinleri okuyabilir,
ilanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki
genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları ve Stage 1 düzeyindeki hikâye
kitaplarını okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan paragraf yazma çalışmaları sonunda öğrenciler sene sonunda
öğrendikleri konular dâhilinde gerekli yönlendirmelerin yapılması koşuluyla yemek
alışkanlıkları, resim betimleme, okul gezisi, spor kuralları, davet kartı, fabl, gelecek planları,
günlük, broşür, röportaj, hikaye tamamlama, gelecekte yapmayı planladığı şeyler, okula nasıl
gittikleri hakkında paragraflar yazabilir, bir arkadaşını betimleyebilir ve bir konu hakkında
kısa mülakatlar yapabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları sayesinde
yılsonunda kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkin kalıpları ve çok sık kullanılan
sözcükleri anlayabilirler; en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek gibi.
Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Native speaker ile
yapılan dersler öğrencilerin bu alandaki yeteneklerinin gelişmesinde son derce yararlı
olmaktadır.
Konuşma: Öğrenciler bildik konular ve faaliyetler hakkında, doğrudan bilgi alışverişini
gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirler. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek
kadar anlamasalar da kısa sohbetlere katılabilirler. Native speaker ile yapılan dersler,
öğrencilerimizin konuşma ile ilgili özgüvenlerini üst düzeye çıkarmalarında etkili olmaktadır.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları Super Minds 4, dilbilgisi kitabı Super Grammar 4, ESOL
sınavlarına yönelik Fun for Movers ve Movers Test Book, CD-Rom'lar, kartlar, posterler,
DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik materyalleri, otantik
materyaller. Ayrıca dönem sonu sınavlarında sorumlu tutulacakları iki hikâye kitabı ve yine

19

kendilerinin seçecekleri ve sene içinde çalışma hazırlayacakları bir adet Stage 1 düzeyinde üç
adet hikâye kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching.
Dikte etme, kes-yapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması,
şarkı söyleme ve dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
Temel (Elementary - A1/A2)
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6. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Geniş zaman ve şimdiki zaman arasındaki farkı daha iyi kavrayıp doğru şekilde
kullanabilir,

2-

Gelecekle ilgili planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve çıkarımlarda
bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak kullanabilir,

3-

Bilimsel deneyler, coğrafi durumlar hakkında konuşabilir, herhangi bir doğal felaketi
tasvirleyebilir,

4-

Karnaval, tiyatro, film, vahşi yaşam, çevre, konserler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları,
antik dönem hakkındaki ifadeleri yazılı ve sözlü olarak aktarabilir,

5-

İki farklı kelimeyi birleştirerek bileşik isim yapabilir ve bu ifadeleri cümlelerde
kullanabilir,

6-

Öbeksi fiil kalıplarını tanır ve kullanabilir,

7-

Farklı yapıdaki iki cümleyi birbirine bağlaçlar ile bağlayabilir, bu bağlaçları hikaye
anlatma ve yazma da aktif bir şekilde kullanabilir,

8-

Bir eylemin ya da durumun ne zamandan beri süregeldiğini sorabilir, bununla ilgili
sorulara süreci doğru belirtecek şekilde cevaplar verebilir,

9-

Nesneleri betimleyebilir, özelliklerine göre kıyaslama yapabilir, yeterlilik ve aşırılık ile
ilgili ifadeler oluşturabilir,

10- Eşsesli ve zıt anlamlı isimleri, fiilleri ya da sıfatları farklı cümle yapıları içersinde
rahatlıkla kullanabilir,
11- Geçmişte belirli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık belirten
etkinliklerin ayırımını doğru bir şekilde yapabilir,
12- Geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşabilir, başkasının geçmiş alışkanlıkları hakkında
sorular sorabilir,
13- Matematik, biyoloji temalı konuşmalar yapabilir,

batı kültür ve edebiyatı hakkında

bilgi verebilir,
14- Geniş ve geçmiş zamandaki zorunluluk ve gereklilik belirten, zorunlu olmadığını
belirten ve bir şeyin yapılmamasını gerektiren ifadeler kurabilir,
15- Yetenek gerektiren eylemleri geçmiş zamanda ifade edebilir,
16- Kıyafetleri betimleyebilir, nesneleri karşılaştırabilir, nesnelerin neye benzediği ile ilgili
konuşabilir,
17- Olasılık ve kesinlik bildiren ifadeleri gerektiği gibi kullanabilir, emin olduğunu
düşündüğü durumlar ile ilgili sonuç bildirebilir,
18- Analog ve dijital saat türlerinin kalıplarına hakim olup zamanı dile getirebilir,
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19- Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,
20- Tarihi gün, ay ve yıl şeklinde akıcı bir düzeyde aktarabilir, sıra sayılarını kullanabilir,
21- 500 de başlayıp 5.000.000 ‘a kadar olan çoklu basamaklı sayıları okuyabilir,
22- Konuşma esnasında kendisine söylenilen olumlu, olumsuz veya soru cümlelerini bir
başka kişiye dolaylı yoldan aktarabilir,
23- Meslekler hakkında geniş bir bilgiye sahip olur ve mesleklerin hizmetleri hakkında
sorular sorup, tanımlamalar yapabilir,
24- Fiilleri, isimleri ya da sıfatları dönüştürmede kullanılan son yada ön eklerin meydana
getirdiği anlam değişikliklerinin farkında olur ve bu tür yapıları gerektiğinde
kullanabilir,
25- Onay soruları sorabilir, sorulduğunda cevap verebilir,
26- Geniş ve geçmiş zamanda edilgen cümleler kurabilir,
27- Dinlediği veya okuduğu bir hikayeyi kendi cümleleri ile anlatabilir, anlatımını bağlaç
kullanımı ile akıcı hale getirebilir,
28- Basit konular üzerinde tartışma başlatabilir, süre gelen bir tartışmaya katılıp fikrini
söyleyebilir veya grup tartışmalarında aktif rol üstlenebilir,
29- Bir hikayeyi tiyatral bazda sergileyebilir, birbirini takip eden olayları olay akışı
içerisinde kurgulayıp yazabilir, herhangi bir konu hakkında kısa sunumlar hazırlayıp
sunabilir,
30- Hakim olduğu bir konu hakkında kısa diyaloglar veya konuşmalar hazırlayabilir, bir
ürünün reklamını yapabilir, kısa betimleyici metinler yazabilir,
31- Tehlikeli durumlardaki insanlara yardım etme, farklı kültürleri anlama ve onlara saygı
duyma, çevreye karşı duyarlı olma, dürüst ve sorumluluklarının bilincinde olma ve
dünyaya daha geniş bir perspektiften bakabilme gibi önemli değer yargıları hakkında
fikirlerini belirtebilir. (…)
BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir telaffuzla
okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki spesifik (özellikli) bilgileri
de öğrenciler bulabilirler. Öğrenciler native speaker ile birlikte okuma çalışması yaparlar. Bu
çalışma iyi bir telaffuz edinmek için son derece yararlı olmaktadır. Yıl içinde öğrenciler Stage
1 ve Stage 2 düzeyinde iki hikâye kitabı okurlar ve dönem sonlarındaki sınavlarda bu
kitaplardan sorumlu tutulurlar. Ayrıca Stage 2 düzeyinde bir hikâye kitabından da yine sene
içinde veya sonunda bir çalışma hazırlarlar. Sene sonunda öğrenciler ilanlar, kullanım
kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir, meslekle ilgili metinleri,

kişisel mektupları ve Stage 2 düzeyindeki hikâye

kitaplarını okuyup anlayabilirler.
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Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler İngilizce noktalama ve
yazım kurallarına uygun olarak; heceleme ve vurgu sistemine göre kafiyeye uygun şiir,
tiyatro oyun metni,

kısa hikâye,

tanıtıcı broşür, makale, gazete haberi, betimleyici

paragraflar ve kendi fikrini belirtebileceği metinler, özel günler, yakın arkadaşları, sıralama
gerektiren olaylar, meslekler, favori kıyafetler, favori filmler, kitaplar, favori aktiviteler,
çevre bilinci, eski veya yeni gelenekler, partiler, acil durumlar, sıradan bir gün hakkında
yazılar yazabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları sayesinde
yılsonunda iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bilindik konulardaki net,
standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler. Native speaker ile yapılan dersler
öğrencilerin bu alandaki yeteneklerinin gelişmesinde son derce yararlı olmaktadır.
Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok
durumla başa çıkabilirler. Native speaker ile yapılan dersler, öğrencilerimizin konuşma ile
ilgili özgüvenlerini üst düzeye çıkarmalarında etkili olmaktadır.
MATERYALLER
Öğrenci ve alıştırma kitapları Super Minds 5, dilbilgisi kitabı Super Grammar 5, ESOL
sınavlarına yönelik Fun for Flyers ve Flyers Test Book, CD-Rom'lar, kartlar, posterler,
DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik materyalleri, otantik
materyaller. Ayrıca dönem sonu sınavlarında sorumlu tutulacakları bir adet Stage 1, bir adet
Stage 2 ve yine kendilerinin seçecekleri ve çalışma hazırlayacakları bir adet Stage 2
düzeyinde üç hikâye kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching.
Dikte etme, kes-yapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması,
şarkı söyleme ve dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
Temel (Elementary - A2/B1)
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7. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Genelde yaptıkları ve şu anda yaptıkları şeyler hakkında konuşabilir, bu tür yapıların
ayırımına kolayca varabilir,

2-

Geçmiş olaylar hakkında daha detaylı ifadeler oluşturabilir,

3-

Farklı gelecek yapıları ile planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve
çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak kullanabilir,

4-

Onay soruları sorabilir, sorulduğunda cevap verebilir,

5-

Etkisi devam eden olaylar ve geçmiş deneyimler hakkında sorular sorabilir, ifadeler
oluşturabilir ve sorulan sorulara uygun cevaplar verebilir,

6-

Tahminler yapabilir, çıkarımlarda bulunabilir, teklif, söz verme, karar alma ifadelerini
gerektiği gibi kullanabilir, ihtimallerden bahsedebilir, yasaklar ve gereklilikleri ifade
edebilir,

7-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir,

farklı

olmasını dilediği durumları ifade edebilir,
8-

Geçmiş olayları farklı zamanlar kullanarak anlatabilir,

9-

Fiilleri, isimleri ya da sıfatları dönüştürmede kullanılan son ya da ön eklerin meydana
getirdiği anlam değişikliklerinin farkında olur ve bu tür yapıları gerektiğinde
kullanabilir,

10- Okul yaşamı, seyahat, antik şehirler, spor , teknik alet ve makinalar, uzay, doğal
yaşam, kutuplar gibi ciddi konular hakkında bahsedebilir,
11- Hakim olduğu bir konu hakkında grup sunumları hazırlayabilir, bir ürünün reklamını
yapabilir, haber değeri taşıyan bir konuyu ele alabilir, gazete ortamında kısa makaleler
yazabilir, internet ortamında kişisel blog sayfası oluşturabilir ve tartışma forumlarında
yorumlar yapabilir, şikayet mektubu yazabilir, bir aletin işleyiş sürecini diyagram
üzerinden anlatabilir, sınıfsal anket veya herhangi bir etkinlik için davet metni
hazırlayabilir, akrostij şiir yazabilir,
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12- Farklı icatlar, antik şehirler ve uygarlıklar, vücut yapısı, uzay seyahati, olimpik
sporlar, gelecekteki ulaşım araçları, hakkında fikrini beyan edebilir,
13- Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,
14- Şimdiki, geniş, geçmiş, yakın geçmiş, gelecek zamanların edilgen yapıları hakkında
konuşabilir,
15- Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,
16- Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan uzun
sıfat cümlecikleri kurabilir,
17- Detaylı sorular sorabilir, soru sorulduğunda detaylı karşılık verebilir,

sunulan bir

teklifi kabul ya da reddeden cümle kalıplarına hakim olur,
18- Doğaya karşı duyarlı olma, sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapma, teknolojiyi iyi
amaçlar doğrultusunda kullanma, bireysel ve çevresel farkındalık, hatalardan ders
çıkarma, bireysel farklılıklara saygı duyma gibi önemli değer yargıları hakkında
fikirlerini belirtebilir. (…)

BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun metinleri -gençlik kültürü ile ilgili şarkılar ve
makaleler, ünlü kişilerin profilleri (görünüş), turist rehberi, başka kültürlere ait gelenekleri
anlatan yazılar, çevre ile ilgili makaleler - düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar, native
speaker ile birlikte okuma çalışması yaparlar. Bu çalışma öğrencilerimizin okuma-anlama
becerilerini geliştirmektedir. Yıl içinde öğrenciler bir adet Stage 2 ve iki adet Stage 3
düzeyinde üç hikâye kitabı okuyup, bunların ikisinden dönem sonundaki sınavlarda sorumlu
tutulurlar. Bir kitaptan da sene içinde veya sonunda çalışma hazırlarlar. Sene sonunda
öğrenciler günlük konuları içeren metinleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve
dilekleri ve stage 3 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler bildik ya da ilgi alanına
giren konularla bağlantılı bir metin, deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar
yazabilirler. Kişisel profilleri (görünüş), geçmişte yaşamış ünlü bir sporcu, hayallerindeki
meslek, broşür, seyrettiği bir film, hikâye tamamlama, biyografi, reklam metni, tavsiye
mektubu, şiir, makale, hikâye ya da okudukları bir kitap hakkında yaklaşık 150 kelimelik
yazılar yazabilirler.
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Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları sayesinde
yılsonunda iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net,
standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanlarına
giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net
olduğunda anlayabilirler. Native speaker ile yapılan dersler öğrencilerin bu alandaki
yeteneklerinin gelişmesinde son derce yararlı olmaktadır.
Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok
durumla başa çıkabilirler. Bilindik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (aile, hobi,
iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler.
Native speaker ile yapılan dersler, öğrencilerimizin konuşma ile ilgili özgüvenlerini üst
düzeye çıkarmalarında etkili olmaktadır.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları Super Minds 6, dilbilgisi kitabı Super Grammar 6, CD-Rom'lar,
kartlar, posterler, DVD'ler, ses ve şarkı CD'leri, stickerlar, çoğaltılabilen etkinlik
materyalleri, otantik materyaller, native speaker ile birlikte işlenecek Reading and Training
hikâye kitabı.
Ayrıca dönem sonu sınavlarında sorumlu tutulacakları bir adet Stage 2, bir adet Stage 3 ve
kendilerinin seçecekleri ve çalışma hazırlayacakları bir adet Stage 3 düzeyinde üç hikâye
kitabı.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic Teaching.
Dikte etme, kes-yapıştır, basit çizimler ve boyama, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması,
şarkı söyleme ve dans etme, rol yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
Orta Öncesi (Pre-Intermediate - B1)
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8. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
KAZANIMLAR
1-

Geçmişte mevcut olan ancak şu anda olmayan durumlar hakkında konuşabilir,

2-

Gereklilik, tavsiye ve yetenek gerektiren konular hakkında ayrıntılı bir şekilde
bahsedebilir,

3-

Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,

4-

Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,

5-

Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,

6-

Şimdiki, geniş, geçmiş, yakın geçmiş, zamanların edilgen yapıları hakkında
konuşabilir, soru sorabilir, sorulan sorulara cevap verebilir,

7-

Geçmişte başlayıp etkisi hala devam eden, çok yakın bir zamanda gerçekleşen, henüz
yapılmayan ancak yapılma ihtimali olan, geçmişten beri hiç gerçekleşmeyen ya da
çoktan yapılan eylemleri ifade edebilir,

8-

Geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden eylemelerin meydana gelme süreçlerini
anlatan ifadeleri veya bir eylemin başlangıç noktasını belirten ifadeleri kullanabilir,

9-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen, onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
sıfat cümlecikleri kurabilir,

10- Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular sorabilir, tavsiyelerde bulunabilir,
tavsiye isteyebilir ve yetenek gerektiren eylemlerden bahsedebilir,
11- Herhangi bir konuyu tanıtıcı, fikirlerini açıklayabileceği, ya da karşıt görüşleri de
içinde

bulundurabileceği

kompozisyonlar,

şikayet

belirten

resmi

mektuplar

yazabilir, deneyimlerini, veya bir olayı hikaye biçiminde detaylı bir şekilde yazıya
dökebilir,
12- Olasılık, kesinlik veya gereklilik bildiren ifadeleri, gerektiği gibi kullanabilir, emin
olduğunu düşündüğü durumlar ile ilgili sonuç bildirebilir, tavsiyelerde bulunabilir,
bu kalıpların hem geniş zaman hem de geçmiş zaman içersinde aktarabilir,
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13- Çevreyle olan ilişkiler, tıp bilimi, seyahat, medya, bedensel süslemeler, siyaset,
davranış şekilleri, etik kurallar gibi sosyal ve kültürel konular hakkında detaylı
kelime bilgisine sahip olur,
14- Herhangi bir konuyu tanıtıcı, fikirlerini açıklayabileceği, ya da karşıt görüşleri de
içinde bulundurabileceği kompozisyonlar, şikayet belirten resmi mektuplar veya
polis raporları, biyografi, dergi makaleleri, film eleştirisi yazabilir, deneyimlerini,
veya bir olayı hikaye biçiminde detaylı bir şekilde yazıya dökebilir.
BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun metinleri - dergide yer alan herhangi bir
makale, yaralanmalar, hastalıklar ve tedavileri ile ilgili yazılar, bazı özelliklerini
nasıl geliştirebileceği ile ilgili yazılar, politika ve çevre ile ilgili yazılar, gelecek ile
ilgili tahminler, efsaneler, internet ile ilgili yazılar, tatil alışkanlıkları - düzgün bir
telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda öğrenciler, yazarların güncel sorunlarla ilgili
makaleleri ve raporlarını, çağdaş edebi düz yazılarını ve stage 3 veya stage 4
düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi
ön plana çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana
geldiği, iş başvurusu, önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, rezervasyon talebi,
kişisel deneyim, bir davete karşılık

verme

ve tatilde yaşadıkları olumlu ya da

olumsuz durumlar hakkında yaklaşık 180-220 kelimelik yazılar yazabilirler,
yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta sunabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yıl sonunda güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları
anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler. Televizyon
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haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler.
MATERYALLER
Ders ve alıştırma kitapları TALENT 2 CD-Rom'lar DVD'ler, çoğaltılabilen etkinlik
materyalleri, otantik materyaller.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia,

Eclectic

Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
DÜZEY
Orta (Intermediate - B1)
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9. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
A GRUBU (ELEMENTARY A2 SEVİYE)
KAZANIMLAR
1-

Genelde yaptıkları ve şu anda yaptıkları şeyler hakkında konuşabilir, bu tür

yapıların ayırımına kolayca varabilir,
2-

Geçmiş olaylar hakkında daha detaylı ifadeler oluşturabilir,

3-

Farklı gelecek yapıları ile planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve

çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak kullanabilir,
4-

Yapmayı sevdiği aktiveteleri ve bu aktivitelerin sıklıklarını anlatabilir, sayılabilen ve

sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, nesnelerin miktarlarından, yeterlilik ve
aşırılık durumlarından bahsedebilir,
5-

Kendisine veya bir başkasına ait nesneler hakkında bilgi verebilir,

6-

Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular sorabilir, tavsiyelerde bulunabilir,

tavsiye isteyebilir ve yetenek gerektiren eylemlerden bahsedebilir,
7-

Etkisi devam eden olaylar ve geçmiş deneyimler hakkında sorular sorabilir, ifadeler

oluşturabilir ve sorulan sorulara uygun cevaplar verebilir,
8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında

konuşabilir,

farklı olmasını dilediği durumları ifade edebilir,
9-

Geçmişte belli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık bildiren

etkinliklerin ayrımını doğru bir şekilde yapabilir,
10- Nesneleri ya da kişileri özelliklerine göre kıyaslayabilir, üstünlük derecelerinden
bahsedebilir,
11- Hobiler, alışveriş ve kıyafet, aile üyeleri, bir evin bölümleri, duygu ve kişilik
betimlemeleri, spor aktiviteleri, aletler ve ev işleri, coğrafi yapılar ve hava durumu
koşulları, yer ve mekanlar, vücudumuzun bölümleri, ulaşım ve seyahat gibi konular
hakkında bahsedebilir,
12- Günlük rutinini anlatabilir, arkadaşına email veya mesaj atabilir, sevdiği,
sevmediği yemekler ya da ev işleri hakkında kısa paragraflar yazabilir, Herhangi bir
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konu hakkında davetiye, özür mektubu ve blog yazısı hazırlayabilir. Bir metnin
özetini çıkarabilir, hayran olduğu biri veya bir spor aktivitesi hakkında makale
oluşturabilir.
13- Özbakım

ve

sağlıklı

yaşam

farkındalığı,

modaya

uyum

sağlayabilme,

arkadaşlığın önemi, diğer kültürelere saygı duyma ve topluluk ruhu oluşturma,
doğal yaşamı koruma ve kişisel farklılıkları benimseme gibi önemli değer yargıları
hakkında fikirlerini belirtebilir,
14- Bir hikayedeki olayları birbiri ile ilişkilendirebilir, hikayeden detaylı anlamlar
çıkartıp ana fikre ulaşabilir. (…)
15- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir,
neden sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir.

BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki spesifik
(özellikli) bilgileri bulabilirler. Sene sonunda öğrenciler ilanlar, kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir, Stage 1 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda

öğrenciler İngilizce

noktalama ve yazım kurallarına uygun olarak; kısa hikâye, e-mail, makale,
betimleyici paragraflar ve kendi fikrini belirtebileceği metinler, favori

yemekler,

favori aktiviteler, sıradan bir gün vb. hakkında yazılar yazabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bilindik
konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek
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temel ve basit durumlarla başa çıkabilirler.

MATERYALLER
THINK 1 Student’s Book Level 1with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Temel (Elementary - A2)

B GRUBU (PRE-INTERMEDIATE PLUS B1+ SEVİYE)
KAZANIMLAR
1-

Geçmişte mevcut olan ancak şu anda olmayan durumlar hakkında konuşabilir,

2-

Gereklilik, tavsiye ve yetenek gerektiren konular hakkında ayrıntılı bir şekilde
bahsedebilir,

3-

Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,

4-

Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,

5-

Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,

6-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümlecikleri kurabilir,

7-

Şimdiki, geniş, geçmiş, yakın geçmiş, gelecek zamanların edilgen ve ettirgen
yapıları hakkında konuşabilir, soru sorabilir, sorulan sorulara cevap verebilir,

8-

İzin alma veya isteme ile ilgili kalıpları farklı şekillerde kullanabilir,

9-

Alışkanlık bildiren ifadeleri gerektiği gibi kullanabilir,

10- Şimdiki ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,
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11- Gelecekte belli bir zamanda tamamlanmış veya belli bir süre devam edecek olan
eylemlerden bahsedebilir,
12- Aynı cümle içerisinde iki fiil yapısını birlikte kullanabilir,
13- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir, neden
sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir,
14- Suç, gizem, paranın değeri, tehlike ve güvenlik, iş ve meslek, korku ve endişe
temalı konular hakkında bahsedebilir,
15- Hedeflerini anlatan e mail, tarihsel makale, tavsiye içerikli mektup, detaylı
günlük, peri masalı, kullanım kılavuzu, suç ve gizem içerikli rapor, gelecek
planlarını anlatan detaylı paragraf ve farklı konularda hikaye yazabilir.
16- Hayvan hakları ve daha iyi bir dünya, yaşam koşullarının zorluğu ve bununla
baş etme, kurallara uyma ve sonuçlarını göze alma, doğru olanı yapma ve
istendik davranış sergileme, gelecek planlaması yapma, yardımlaşma gibi
önemli değer yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir,
BECERİLER
Okuma: Kötü alışkanlıklar, çarpıcı olaylar, daha iyi bir yaşam, hikayeler ve peri
masalları, imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler, acil durumlar, anılar ile ilgili yazıları
düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda öğrenciler, yazarların güncel
sorunlarla ilgili makaleleri ve raporlarını, çağdaş edebi düz yazılarını ve stage 3veya
stage 4 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi
ön plana çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana
geldiği, önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık
180-220 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
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sunabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler.
MATERYALLER
THINK 3 Student’s Book Level 3 with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia,

Eclectic

Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Orta ( Intermediate - B1+)

9. SINIFI GÜZEL SANATLAR LİSESİ (STARTER A1 SEVİYE)
KAZANIMLAR
1-

Farklı kalıplar kullanarak selamlaşabilir, başkasının adını sorabilir ve kendi adını
söyleyebilir,

2-

Kendini, ailesini ya da herhangi bir arkadaşını tanıtabilir,

3-

Bir başkasının doğum gününün ne zaman olduğunu sorabilir ve kendi doğum
gününü ay, gün ve yıl olarak söyleyebilir,
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4-

Boş zaman aktivitelerinden bahsedebilir, sıklık

zarflarını

uygun

durumlarda

kullanabilir, bir olayın yapılış sıklığını sorabilir, rutin işlerden ya da herhangi bir
gününden bahsedebilir, olumlu ya da
5-

cümleler kurabilir ve sorulan sorulara cevap verebilirler,

6-

Şimdiki zamanı gereği gibi kullanabilir, konuşma anında ne yaptığından
bahsedebilir, olumlu, olumsuz ifadeler kurup sorular sorabilir, sorulan sorulara
karşılık verebilir,

7-

Geçmiş zaman etkinliklerinden bahsedebilir, olumlu ya da olumsuz ifadeler
kurabilir, sorular sorup sorulan sorulara cevap verebilir, zaman ifadelerini uygun
biçimde kullanabilir,

8-

Geçmiş zaman düzenli ve düzensiz fiilleri olumlu, olumsuz ve soru cümlesi
içerisinde kullanabilir,

9-

Farklı zamanlarda cümleler kurabilir, geniş ve geçmiş zamanı aynı anda
doğru şekilde kullanabilir,

10- Sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, miktar
bildiren ifadeleri uygun biçimde kullanabilir,
11- Şimdiki ve geçmiş zamana ait yetenek ve emir ifade eden cümleler
oluşturabilir,
12- İyelik ve nesne zamirlerini gereği gibi kullanabilir, iyelik sıfatlarını gereği
gibi kullanabilir, kendisine ya da başkasına ait olan eşyalardan
bahsedebilir,
13- Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular sorabilir,
14- 1.000.000'a kadar veya üstü sayıları kullanabilir, yazabilir ve düzgün bir
şekilde telaffuz edebilir, saati sorabilir ve sorulduğunda saatin tam olarak
kaç olduğunu söyleyebilir, hangi saate neler yaptığını ifade edebilir, bu
konuda sorular sorabilir ve sorulduğunda cevap verebilir,
15- Duygularını ve fiziksel durumlarını ifade edebilir, ayları ve tarihleri
kullanabilir, belirli zamanlarda ne yaptığından bahsedebilir, sıklık
35

zarflarını kullanarak etkinliklerin yapılış sıklığını belirtebilir, bu konuda
sorular sorup cevap verebilir,
16- 15.Yapmayı sevdiği aktivitelerden bahsedebilir ve bu konu hakkında
sorular sorabilir,
17- Ülkelerden, uyruklardan, aile üyelerinden, evin bölümleri ve eşyalarından,
boş zaman aktivitelerinden, aletlerden, kıyafet ve spor türlerinden,
yiyecek ve içeceklerden ve de ulaşım araçlarından detaylı olarak
bahsedebilir,
18- Kişisel bilgiler içeren anket, duygu ve nesneleri betimleyen mesajlar,
favori eşyalarını, kendisine veya bir hayvana ait tipik bir günü, en yakın
arkadaşını, favori filmini ve onu içeren bir sahneyi, favori yemeğini ve
değişik ulaşım araçlarını anlattıkları paragraflar yazabilir,
19- Olimpiyatlar,

ünlüler,

diziler,

dünyaca

ünlü

yarışmalar

ve

spor

aktivitelerini anlatan okuma parçalarını düzgün bir telaffuzla okuyabilir,
parçanın ana fikrini çıkartabilir, parça ile ilgili sorulan temel sorulara
cevap verebilir,
20- Spor ruhu ve hayatımızdaki önemi, yardımlaşma, sağlıklı beslenme, sıkı
çalışma ve başarı, hayvanların yaşam alanına saygı duyma, çevremize
karşı duyarlı olma, her koşulda mutluluğu seçme gibi değer yargılarını
içeren konular hakkında fikirlerini sunabilir.

BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki bazı
spesifik (özellikli) bilgileri de öğrenciler bulabilirler. Sene sonunda öğrenciler orta
uzunluktaki metinleri okuyabilir, ilanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman
çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel
mektupları ve Stage 1 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.
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Yazma: Yıl içinde uygulanan paragraf yazma çalışmaları sonunda öğrenciler sene
sonunda öğrendikleri konular dâhilinde gerekli yönlendirmelerin yapılması koşuluyla
kişisel bilgiler içeren anket, duygu ve nesneleri betimleyen mesajlar, favori
eşyalarını, kendisine veya bir hayvana ait tipik bir günü, en yakın arkadaşını, favori
filmini ve onu içeren bir sahneyi, favori yemeğini ve değişik ulaşım araçlarını
hakkında kısa paragraflar yazabilir,ve bir konu

hakkında kısa mülakatlar

yapabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda kendilerini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkin kalıpları ve
çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler; en temel kişisel ve ailevi bilgiler,
alışveriş, yerel çevre, meslek gibi. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel
düşünceyi kavrayabilir.
Konuşma: Öğrenciler bildik konular ve faaliyetler hakkında, doğrudan bilgi
alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirler. Genellikle
konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasalar da kısa sohbetlere katılabilirler.

MATERYALLER
Think Starter Student’s Book with Online Workbook and Online Practice
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler.
DÜZEY
Başlangıç (Starter – A1)
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10. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
A GRUBU (PRE – INTERMEDIATE B1 SEVİYE)
KAZANIMLAR
1-

Geçmişte başlayıp etkisi hala devam eden, çok yakın bir zamanda gerçekleşen, henüz
yapılmayan ancak yapılma ihtimali olan, geçmişten beri hiç gerçekleşmeyen ya da
çoktan yapılan eylemleri ifade edebilir,

2-

Geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden eylemelerin meydana gelme süreçlerini
anlatan ifadeleri veya bir eylemin başlangıç noktasını belirten ifadeleri kullanabilir,

3-

Nesneleri ya da kişileri özelliklerine göre kıyaslayabilir, üstünlük derecelerinden
detaylı bir şekilde bahsedebilir,

4-

Spesifik olmayan ya da bilinmeyen kişi, nesne ve yer isimlerini olumlu, olumsuz,
soru cümlelerinde kullabilir,

5-

Tavsiye alıp verirken seviyey uygun farklı kalıplar kullabilir,

6-

Geçmişte başlayan, hala devam eden ve henüz tamamlanmamış eylemlerden
bahsedebilir,

7-

Bir olayın olma olasılığını ifade eden kalıpları kullanabilir,

8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir, farklı
olmasını dilediği durumları ifade edebilir,

9-

Gelecek zamana ait farklı kalıpları kullanabilir, detaylı

soru sorabilir, sorulan

soruya detaylı cevap verebilir,
10- Herhangi bir konu hakkında bir şeyin doğru ya da yanlış olup olmadığını teyit eden
kalıpları kullanabilir,
11- Geçmişte belirli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık belirten
etkinliklerin ayırımını doğru bir şekilde yapabilir,
12- Geçmiş alışkanlıklar hakkında detaylı olarak konuşabilir, başkasının geçmiş
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alışkanlıkları hakkında sorular sorabilir,
13- Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,
14- İzin alma veya isteme ile ilgili kalıpları farklı şekillerde kullanabilir,
15- Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,
16- İzin alma veya isteme ile ilgili üst seviye kalıpları farklı şekillerde kullanabilir,
17- Okul dersleri, film ve televizyon programı türleri, müzik ve müzik aletleri, çevre,
parti düzenleme, bilim, meslekler, hastalıklar, eğlence ve disiplin temalı söz
dizimlerini ve deyimlerini dört temel beceri kapsamında kullanabilir,
18- Nitelikli insan olma, hayatı öğrenme, parayı tasarruflu harcama, interneti verimli
kullanma, hayallerini gerçekleştirme, Dünyayı koruma, gelecekten umutlu olma,
bilimin önemi,mesleki bilgi, öz eleştiri yapabilme, kurallara uymanın önemi gibi
değer yargıları hakkında fikir sunabilir…

BECERİLER
Okuma: Hayran olunan ünlüler, eğitim, bütçe ayarlama, tavsiye alma, çevre, bilim,
iş hayatı, daha iyi bir yaşam, hikayeler imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler,
anılar ile ilgili yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda
öğrenciler, yazarların güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporlarını, çağdaş edebi
düz yazılarını ve Stage 2 veya Stage 3 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup
anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi
ön plana çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Belirli konularda hikayeler
yazabilir. Blog yazısı yazabilir. Davetiye hazırlayabilir. Bir olayın nasıl meydana
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geldiği, önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık
160-180 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
sunabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.
Röportaj yapabilir. Karşılıklı diyaloglar kurabilir. Belirli konular hakkında sunum
hazırlayabilir.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler.

MATERYALLER
THINK 2 Student’s Book Level 2 with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Alt Orta ( Pre-Intermediate - B1)
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B GRUBU UPPER INTERMEDIATE B2 SEVİYE
KAZANIMLAR
1- Aynı cümle içerisinde iki fiil yapısını birlikte kullanabilir, bu fiillerin farklı
kombinasyonlarından bahsedebilir,
2-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen, onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümlecikleri kurabilir, konuşmada akıcılığı sağlamak için bunları ileri
düzeydeki şekillerde kullanabilir,

3-

Miktar belirleyici ifadeleri, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle gerektiği gibi
kullanabilir,

4-

Alışkanlık bildiren ifadeleri gerektiği gibi kullanabilir,

5-

Eylemin, oluşun veya hareketin durumunu, özelliğini ve sebebini belirten zarf
öbeklerini içeren cümleler kurarak uzun ve detaylı paragraflar oluşturabilir,

6-

Şimdiki ve geçmiş zamanda yeterlilik, izin ve gereklilikler hakkında görüş
belirtebilir, sorular sorabilir, tavsiyelerde bulunabilir, tavsiye isteyebilir ve yetenek
gerektiren eylemlerden bahsedebilir,

7-

Nesneleri ya da kişileri özelliklerine göre kıyaslayabilir, sıfatın niteliğini
kuvvetlendiren üst düzey ifadeleri derecelendirebilir,

8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir, farklı
olmasını dilediği durumları detaylı bir şekilde ifade edebilir,

9-

Gelecekte belli bir zamanda tamamlanmış veya belli bir süre devam edecek olan
eylemlerden bahsedebilir,

10- Gelecekte belirli bir zamanda tamamlanmış eylemler ve gelecekte devam edecek
olan bir eylemi ifade etmek için kullanılan yapıları oluşturabilir,
11- Başka birinden duyduğu olumlu, olumsuz, soru ve istek cümlelerini dolaylı olarak
aktarabilir,
12- Tahmin ve çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki, gelecek ve geçmiş zaman ifadelerini
kullanabilir, eylemlerin sebep ve sonuçlarını açıklayabilir,
13- Resmi dili kullanarak olayların birileri tarafından yapıldığını ifade edebilir,
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14- Kostüm ve üniformalar, hoşnutsuzluk ifade eden duygu ve kişilik betimlemeleri,
teknoloji, insan ilişkileri, hayatın iniş ve çıkışları, uzay ve coğrafik terimler temalı
konular hakkında dört temel beceriyi ustalıkla kullanabilir…

BECERİLER
Okuma: Göç ve hayatta kalma, çarpıcı olaylar, daha iyi bir yaşam, teknoloji,
keşfedilmemiş dünyalar, uzay, ekonomik gelişmeler, blog yazıları, kitap eleştirisi,
sunum makaleler, anılar ile ilgili yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl
sonunda öğrenciler, yazarların güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporlarını,
çağdaş edebi düz yazılarını ve Stage 4 veya Stage 5 düzeyindeki hikâye kitaplarını
okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Hikayelerin sonlarını kendi fikirlerine göre
devam ettirebilirler ya da kısa hikayeler oluşturabilir. Olayların ve deneyimlerinin
taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar, elektronik postalar ya da makaleler
yazabilirler. Rapor veya biyografi yazabilirler. Teşekkür mektupları yazabilirler.
Talimat verebilir. Bir olayın nasıl meydana geldiği, önemli bir haberin başkasına
bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık 200-250 kelimeli yazılar yazabilirler,
yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta sunabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.
Röportajları, uzun ve bilimsel konuşmaları anlayabilir.
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Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler. Öğrendikleri dili
konuşan kişilerle sohbet edebilirler. Öfke, şaşkınlık gibi duygularını ifade eden uzun
konuşmalar yapabilir. Teknolojik gelişmelerle ilgili fikir belirtebilir ve gelişmiş
seviyede tartışmalara katılabilir.
MATERYALLER
THINK 4 Student’s Book Level 4 with Online Workbook and Online Practice
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Üst Orta ( Upper Intermediate–B2)
10. SINIF GÜZEL SANATLAR LİSESİ ELEMENTARY A2 SEVİYE
KAZANIMLAR
1- Genelde yaptıkları ve şu anda yaptıkları şeyler hakkında konuşabilir, bu tür
yapıların ayırımına kolayca varabilir,
2-

Geçmiş olaylar hakkında daha detaylı ifadeler oluşturabilir,

3-

Farklı gelecek yapıları ile planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve
çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak
kullanabilir,

4-

Yapmayı sevdiği aktiveteleri ve bu aktiviteklerin sıklıklarını anlatabilir,
sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, nesnelerin
miktarlarından, yeterlilik ve aşırılık durumlarından bahsedebilir,

5-

Kendisine veya bir başkasına ait nesneler hakkında bilgi verebilir,
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6-

Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular

sorabilir, tavsiyelerde

bulunabilir, tavsiye isteyebilir ve yetenek gerektiren eylemlerden bahsedebilir,
7-

Etkisi devam eden olaylar ve geçmiş deneyimler hakkında sorular sorabilir,
ifadeler oluşturabilir ve sorulan sorulara uygun cevaplar verebilir,

8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir,
farklı olmasını dilediği durumları ifade edebilir,

9-

Geçmişte belli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık bildiren
etkinliklerin ayrımını doğru bir şekilde yapabilir,

10- Nesneleri

ya

da

kişileri

özelliklerine

göre

kıyaslayabilir,

üstünlük

derecelerinden bahsedebilir,
11- Hobiler, alışveriş ve kıyafet, aile üyeleri, bir evin bölümleri, duygu ve kişilik
betimlemeleri, spor aktiviteleri, aletler ve ev işleri, coğrafi yapılar ve hava
durumu koşulları, yer ve mekanlar, vücudumuzun bölümleri, ulaşım ve seyahat
gibi konular hakkında bahsedebilir,
12- Günlük rutinini anlatabilir, arkadaşına email veya mesaj atabilir, sevdiği,
sevmediği yemekler ya da ev işleri hakkında kısa paragraflar yazabilir,
Herhangi bir konu hakkında davetiye, özür mektubu ve blog yazısı
hazırlayabilir. Bir metnin özetini çıkarabilir, hayran olduğu biri veya bir spor
aktivitesi hakkında makale oluşturabilir,
13- Özbakım ve sağlıklı yaşam farkındalığı, modaya uyum sağlayabilme,
arkadaşlığın önemi, diğer kültürelere saygı duyma ve topluluk ruhu oluşturma,
doğal yaşamı koruma ve kişisel farklılıkları benimseme gibi önemli değer
yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir,
14- Bir hikayedeki olayları birbiri ile ilişkilendirebilir, hikayeden detaylı anlamlar
çıkartıp ana fikre ulaşabilir. (…)
15- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir,
neden sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir.
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BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki spesifik
(özellikli) bilgileri bulabilirler. Sene sonunda öğrenciler ilanlar, kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir, Stage 1 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda

öğrenciler

İngilizce

noktalama ve yazım kurallarına uygun olarak; kısa hikâye, e mail, makale,
betimleyici paragraflar ve kendi fikrini belirtebileceği metinler, favori yemekler,
favori aktiviteler, sıradan bir gün vb. hakkında yazılar yazabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda iş,okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bilindik
konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek
temel ve basit durumlarla başa çıkabilirler.

MATERYALLER
Think 1 Student’s Book Level 1 with Online Workbook and Online Practice
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Temel (Elementary - A2)
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11. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
A GRUBU PRE-INTERMEDIATE PLUS B1+ SEVİYE
KAZANIMLAR
1-

Geçmişte mevcut olan ancak şu anda olmayan durumlar hakkında konuşabilir,

2-

Gereklilik, tavsiye ve yetenek gerektiren konular hakkında ayrıntılı bir şekilde
bahsedebilir,

3-

Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,

4-

Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,

5-

Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,

6-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümlecikleri kurabilir,

7-

Şimdiki, geniş, geçmiş, yakın geçmiş, gelecek zamanların edilgen ve ettirgen
yapıları hakkında konuşabilir, soru sorabilir, sorulan sorulara cevap verebilir,

8-

İzin alma veya isteme ile ilgili kalıpları farklı şekillerde kullanabilir,

9-

Alışkanlık bildiren ifadeleri gerektiği gibi kullanabilir,

10- Şimdiki ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,
11- Gelecekte belli bir zamanda tamamlanmış veya belli bir süre devam edecek olan
eylemlerden bahsedebilir,
12- Aynı cümle içerisinde iki fiil yapısını birlikte kullanabilir,
13- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir, neden
sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir,
14- Suç, gizem, paranın değeri, tehlike ve güvenlik, iş ve meslek, korku ve endişe
temalı konular hakkında bahsedebilir,
15- Hedeflerini anlatan e mail, tarihsel makale, tavsiye içerikli mektup, detaylı
günlük, peri masalı, kullanım kılavuzu, suç ve gizem içerikli rapor, gelecek
planlarını anlatan detaylı paragraf ve farklı konularda hikaye yazabilir.
16- Hayvan hakları ve daha iyi bir dünya, yaşam koşullarının zorluğu ve bununla
baş etme, kurallara uyma ve sonuçlarını göze alma, doğru olanı yapma ve
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istendik davranış sergileme, gelecek planlaması yapma, yardımlaşma gibi
önemli değer yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir…

BECERİLER
Okuma: Kötü alışkanlıklar, çarpıcı olaylar, daha iyi bir yaşam, hikayeler ve peri
masalları, imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler, acil durumlar, anılar ile ilgili
yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda öğrenciler, yazarların
güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporlarını, çağdaş edebi düz yazılarını ve
Stage 3 veya Stage 4 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi
ön plana çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana
geldiği, önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık
180-220 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
sunabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler.
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MATERYALLER
THINK 3 Student’s Book Level 3 with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Orta ( Intermediate –B1+)
B GRUBU ADVANCED C1 SEVİYE
KAZANIMLAR
1- Alışkanlıklarından bahsedebilir, buna ilişkin zarf kalıplarını etkili bir şekilde
kullanabilir, geçmiş zamanda varsayıma dayalı yorumlar yapabilir ve zarfları
kullanarak karşılaştırma yapabilir,
2- Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,
şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir, farklı
olmasını dilediği durumları ifade edebilir,
3- Cümlelerde vurgu kullanabilir, kendi fikrini belirten cümleler kurabilir, dildeki
deyimleri ve şakaları anlayıp tepki verebilir,
4- Cümlecikler içinde edilgen yapıları kullanarak farklı kalıplar oluşturabilir ve
özneleri aynı olan zarf cümleciklerini etkili bir şekilde kullanabilir,
5- Bir fikre dair görüş bildirebilir ve fiilleri farklı yapılarla birlikte kullanarak değişik
kalıplar oluşturabilir,
6- Olasılık, tahmin, sorumluluk, tavsiye ve şikayet bildiren yapıları kullanabilir ve
sportif faaliyetler ile ilgili tartışmalar yapabilir,
7- Cümle içinde tekrara düşmemek için kullanılan farklı yapıları oluşturabilir ve ikna
kalıplarını uygun biçimlerde kullanabilir,
8- Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümleciklerini üst seviyede kurabilir,
9- Devrik cümle yapılarını kullanabilir,
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10- Aktarma cümlelerini farklı şekillerde edilgen yapılarla birleştirerek oluşturabilir,
ileri düzeyde cümleler kurabilir,
11- Bir işi, başkasına yaptırtmak için ettirgen yapılı cümleleri gerektiği gibi kullanabilir,
12- Yaptırmak, ettirmek, çalıştırmak, koşturmak, götürtmek, getirtmek gibi yapıları ileri
düzeyde etkili bir şekilde cümle içerisinde kullanabilir ve durumunu anlatabilir,
13- Dildeki farklı kip kalıplarını edilgen yapılarla birlikte kullanabilir,
14- Gelecekte olacak olması ve olmuş olması beklenen kalıpları fikirlerini belirterek üst
seviye cümlelerle oluşturabilir,
15- Kişilik ve kişilik çatışmaları, uyku ve rüya, şans bildiren ifadeler, şaka, espri ve
deyimler, maceraperestlik, gürültüye dayalı deyimler, hayranlık ve ün, geçici moda
ve duygusal tepkiler, dil ve iletişim, davalar, adalet ve dürüstlük, ileri eğitim,
okuldan sonra hayat, olaylara karşı kızgınlık, ödüller, başarı ve başarısızlık
konuları ile ilgili üst seviyede bilgi sahibi olur ve bu konularda yorumlar yapabilir,
fikrini belirtebilir,
16- İnsan ilişkileri, şans, takım çalışması, güzellik anlayışı, yabancı bir dil öğrenmek,
çağdaş hayat değerleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu konular üzerine çalışmalar
yapabilirler…

BECERİLER
Okuma: Hukuki metinler, adaletsizlik içeren durumlar, hiyerarşi, uyku ile ilgili
konular, ünlü olma takıntısı, hikayeler , imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler, acil
durumlar, anılar ile ilgili yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda
öğrenciler, yazarların güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları, klasik ve
çağdaş edebi romanları ve Stage 5 veya Stage 6 düzeyindeki hikâye kitaplarını
okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Hikaye, elektronik posta veya eleştiri yazısı
yazabilirler. Görsel bilgilere bakarak rapor hazırlayabilir. İnterneti etkili kullanarak
blog açıp yazılar paylaşabilir. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi ön plana
çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana geldiği,
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önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık 250300 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
sunabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri, diziler, röportajlar ve güncel olaylara ilişkin programların
tümünü anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler. Kendi hayatlarıyla
ilgili problemleri ya da çatışmaları duygularını belirterek ifade ederler. Yabancı
dildeki şakalar ve deyimleri kapsayan günlük sohbetlere cevap verebilirler. Bir
konuyla ilgili öneride bulunup şikayetlerini dile getirebilirler. Çeşitli konularda
tartışmalara girebilir ve fikirlerini açık ve ayrıntılı biçimde ifade edebilirler.
Yaşadığımız yüzyıla ait güncel sorunlarla ilgili fikir belirtebilir ve haberler hakkında
görüş bildirebilir. Gelecek planları hakkındaki niyetinden bahsedebilir.

MATERYALLER
THINK 5 Student’s Book Level 5 with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
İleri Seviye (Advanced – C1)
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11. SINIF GÜZEL SANATLAR LİSESİ ELEMENTARY A2 SEVİYE
KAZANIMLAR
1-

Genelde yaptıkları ve şu anda yaptıkları şeyler hakkında konuşabilir, bu tür
yapıların ayırımına kolayca varabilir,

2-

Geçmiş olaylar hakkında daha detaylı ifadeler oluşturabilir,

3-

Farklı gelecek yapıları ile planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve
çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak
kullanabilir,

4-

Yapmayı sevdiği aktiveteleri ve bu aktiviteklerin sıklıklarını anlatabilir,
sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, nesnelerin
miktarlarından, yeterlilik ve aşırılık durumlarından bahsedebilir,

5-

Kendisine veya bir başkasına ait nesneler hakkında bilgi verebilir,

6-

Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular

sorabilir, tavsiyelerde

bulunabilir, tavsiye isteyebilir ve yetenek gerektiren eylemlerden bahsedebilir,
7-

Etkisi devam eden olaylar ve geçmiş deneyimler hakkında sorular sorabilir,
ifadeler oluşturabilir ve sorulan sorulara uygun cevaplar verebilir,

8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir,
farklı olmasını dilediği durumları ifade edebilir,

9-

Geçmişte belli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık bildiren
etkinliklerin ayrımını doğru bir şekilde yapabilir,

10- Nesneleri

ya

da

kişileri

özelliklerine

göre

kıyaslayabilir,

üstünlük

derecelerinden bahsedebilir,
11- Hobiler, alışveriş ve kıyafet, aile üyeleri, bir evin bölümleri, duygu ve kişilik
betimlemeleri, spor aktiviteleri, aletler ve ev işleri, coğrafi yapılar ve hava
durumu koşulları, yer ve mekanlar, vücudumuzun bölümleri, ulaşım ve seyahat
gibi konular hakkında bahsedebilir,
12- Günlük rutinini anlatabilir, arkadaşına email veya mesaj atabilir, sevdiği,
sevmediği yemekler ya da ev işleri hakkında kısa paragraflar yazabilir,
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Herhangi bir konu hakkında davetiye, özür mektubu ve blog yazısı
hazırlayabilir. Bir metnin özetini çıkarabilir, hayran olduğu biri veya bir spor
aktivitesi hakkında makale oluşturabilir,
13- Özbakım ve sağlıklı yaşam farkındalığı, modaya uyum sağlayabilme,
arkadaşlığın önemi, diğer kültürelere saygı duyma ve topluluk ruhu oluşturma,
doğal yaşamı koruma ve kişisel farklılıkları benimseme gibi önemli değer
yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir,
14- Bir hikayedeki olayları birbiri ile ilişkilendirebilir, hikayeden detaylı anlamlar
çıkartıp ana fikre ulaşabilir. (…)
15- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir,
neden sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir.
BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki spesifik
(özellikli) bilgileri bulabilirler. Sene sonunda öğrenciler ilanlar, kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir, Stage 1 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda

öğrenciler İngilizce

noktalama ve yazım kurallarına uygun olarak; kısa hikâye, e mail, makale,
betimleyici paragraflar ve kendi fikrini belirtebileceği metinler, favori yemekler,
favori aktiviteler, sıradan bir gün vb. hakkında yazılar

yazabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme
çalışmaları sayesinde yılsonunda iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli
karşılaşılan

bilindik

konulardaki

net,

anlayabilirler.
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standart

konuşmanın

ana

hatlarını

Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat
çıkabilecek temel ve basit durumlarla başa

ederken ortaya

çıkabilirler.

MATERYALLER
Think 1 Student’s Book Level 1 with Online Workbook and Online Practice

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...

DÜZEY
Temel (Elementary - A2)
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12. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
A GRUBU PRE-INTERMEDIATE PLUS B1+ SEVİYE
KAZANIMLAR
1-

Geçmişte mevcut olan ancak şu anda olmayan durumlar hakkında konuşabilir,

2-

Gereklilik, tavsiye ve yetenek gerektiren konular hakkında ayrıntılı bir şekilde
bahsedebilir,

3-

Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,

4-

Dilek, arzu, istek ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,

5-

Birisinin söylediklerini başka birine aktarabilir, bir sürecin evrelerini izah edebilir,

6-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümlecikleri kurabilir,

7-

Şimdiki, geniş, geçmiş, yakın geçmiş, gelecek zamanların edilgen ve ettirgen
yapıları hakkında konuşabilir, soru sorabilir, sorulan sorulara cevap verebilir,

8-

İzin alma veya isteme ile ilgili kalıpları farklı şekillerde kullanabilir,

9-

Alışkanlık bildiren ifadeleri gerektiği gibi kullanabilir,

10- Şimdiki ve geçmiş zaman pişmanlıklarını rahatlıkla ifade edebilir,
11- Gelecekte belli bir zamanda tamamlanmış veya belli bir süre devam edecek olan
eylemlerden bahsedebilir,
12- Aynı cümle içerisinde iki fiil yapısını birlikte kullanabilir,
13- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir, neden
sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir,
14- Suç, gizem, paranın değeri, tehlike ve güvenlik, iş ve meslek, korku ve endişe
temalı konular hakkında bahsedebilir,
15- Hedeflerini anlatan e mail, tarihsel makale, tavsiye içerikli mektup, detaylı
günlük, peri masalı, kullanım kılavuzu, suç ve gizem içerikli rapor, gelecek
planlarını anlatan detaylı paragraf ve farklı konularda hikaye yazabilir.
16- Hayvan hakları ve daha iyi bir dünya, yaşam koşullarının zorluğu ve bununla
baş etme, kurallara uyma ve sonuçlarını göze alma, doğru olanı yapma ve
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istendik davranış sergileme, gelecek planlaması yapma, yardımlaşma gibi
önemli değer yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir…

BECERİLER
Okuma: Kötü alışkanlıklar, çarpıcı olaylar, daha iyi bir yaşam, hikayeler ve peri
masalları, imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler, acil durumlar, anılar ile ilgili
yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda öğrenciler, yazarların
güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporlarını, çağdaş edebi düz yazılarını ve
Stage 3 veya Stage 4 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi
ön plana çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana
geldiği, önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık
180-220 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
sunabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler.
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DÜZEY
Orta ( Intermediate –B1+)
B GRUBU ADVANCED C1 SEVİYE
KAZANIMLAR
1-

Alışkanlıklarından bahsedebilir, buna ilişkin zarf kalıplarını etkili bir şekilde
kullanabilir, geçmiş zamanda varsayıma dayalı yorumlar yapabilir ve zarfları
kullanarak karşılaştırma yapabilir,

2-

Şartlı cümleler oluşturabilir, şart cümlelerinin türleri arasındaki farkları bilir,
şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir, farklı
olmasını dilediği durumları ifade edebilir,

3-

Cümlelerde vurgu kullanabilir, kendi fikrini belirten cümleler kurabilir, dildeki
deyimleri ve şakaları anlayıp tepki verebilir,

4-

Cümlecikler içinde edilgen yapıları kullanarak farklı kalıplar oluşturabilir ve
özneleri aynı olan zarf cümleciklerini etkili bir şekilde kullanabilir,

5-

Bir fikre dair görüş bildirebilir ve fiilleri farklı yapılarla birlikte kullanarak değişik
kalıplar oluşturabilir,

6-

Olasılık, tahmin, sorumluluk, tavsiye ve şikayet bildiren yapıları kullanabilir ve
sportif faaliyetler ile ilgili tartışmalar yapabilir,

7-

Cümle içinde tekrara düşmemek için kullanılan farklı yapıları oluşturabilir ve ikna
kalıplarını uygun biçimlerde kullanabilir,

8-

Nesneleri ya da kişileri betimleyen onlar hakkında ekstra bilgi vermeyi sağlayan
uzun sıfat cümleciklerini üst seviyede kurabilir,

9-

Devrik cümle yapılarını kullanabilir,
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10- Aktarma cümlelerini farklı şekillerde edilgen yapılarla birleştirerek oluşturabilir,
ileri düzeyde cümleler kurabilir,
11- Bir işi, başkasına yaptırtmak için ettirgen yapılı cümleleri gerektiği gibi kullanabilir,
12- Yaptırmak, ettirmek, çalıştırmak, koşturmak, götürtmek, getirtmek gibi yapıları ileri
düzeyde etkili bir şekilde cümle içerisinde kullanabilir ve durumunu anlatabilir,
13- Dildeki farklı kip kalıplarını edilgen yapılarla birlikte kullanabilir,
14- Gelecekte olacak olması ve olmuş olması beklenen kalıpları fikirlerini belirterek üst
seviye cümlelerle oluşturabilir,
15- Kişilik ve kişilik çatışmaları, uyku ve rüya, şans bildiren ifadeler, şaka, espri ve
deyimler, maceraperestlik, gürültüye dayalı deyimler, hayranlık ve ün, geçici moda
ve duygusal tepkiler, dil ve iletişim, davalar, adalet ve dürüstlük, ileri eğitim,
okuldan sonra hayat, olaylara karşı kızgınlık, ödüller, başarı ve başarısızlık
konuları ile ilgili üst seviyede bilgi sahibi olur ve bu konularda yorumlar yapabilir,
fikrini belirtebilir,
16- İnsan ilişkileri, şans, takım çalışması, güzellik anlayışı, yabancı bir dil öğrenmek,
çağdaş hayat değerleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu konular üzerine çalışmalar
yapabilirler…

BECERİLER
Okuma: Hukuki metinler, adaletsizlik içeren durumlar, hiyerarşi, uyku ile ilgili
konular, ünlü olma takıntısı, hikayeler , imkansız olaylar, ekonomik gelişmeler, acil
durumlar, anılar ile ilgili yazıları düzgün bir telaffuzla okur ve anlarlar. Yıl sonunda
öğrenciler, yazarların güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları, klasik ve
çağdaş edebi romanları ve Stage 5 veya Stage 6 düzeyindeki hikâye kitaplarını
okuyup anlayabilirler.
Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda öğrenciler ilgi alanına
giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirler. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirler. Hikaye, elektronik posta veya eleştiri yazısı
yazabilirler. Görsel bilgilere bakarak rapor hazırlayabilir. İnterneti etkili kullanarak
blog açıp yazılar paylaşabilir. Olayların ve deneyimlerinin taşıdıkları önemi ön plana
çıkaran mektuplar ya da makaleler yazabilirler. Bir olayın nasıl meydana geldiği,
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önemli bir haberin başkasına bildirilmesi, kişisel deneyim hakkında yaklaşık 250300 kelimelik yazılar yazabilirler, yazdıkları metinleri proje olarak sınıfta
sunabilirler.
Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları dinleme çalışmaları
sayesinde yılsonunda güncel bir konu olması koşuluyla orta uzunluktaki konuşma ve
sunumları anlayabilir, detaylı tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirler.
Televizyon haberleri, diziler, röportajlar ve güncel olaylara ilişkin programların
tümünü anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dili, anadilleri olarak konuşan kişilerle anlaşacak bir akıcılık
ve doğallılıkla iletişim kurabilirler. Bilindik konulardaki tartışmalarda, kendi
görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirler. Kendi hayatlarıyla
ilgili problemleri ya da çatışmaları duygularını belirterek ifade ederler. Yabancı
dildeki şakalar ve deyimleri kapsayan günlük sohbetlere cevap verebilirler. Bir
konuyla ilgili öneride bulunup şikayetlerini dile getirebilirler. Çeşitli konularda
tartışmalara girebilir ve fikirlerini açık ve ayrıntılı biçimde ifade edebilirler.
Yaşadığımız yüzyıla ait güncel sorunlarla ilgili fikir belirtebilir ve haberler hakkında
görüş bildirebilir. Gelecek planları hakkındaki niyetinden bahsedebilir.

MATERYALLER
THINK 5 Student’s Book Level 5 with Online Workbook and Online Practice
+ Üniversiti Hazırlık

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Communicative Approach, Total Physical Response, Suggestopedia, Eclectic
Teaching. Dikte etme, oyunlar ve yarışmalar, grup çalışması, şarkı söyleme, rol
yapma, görsel, işitsel ve teknoloji destekli etkinlikler...
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DÜZEY
İleri Seviye (Advanced – C1)

12. SINIF GÜZEL SANATLAR LİSESİ ELEMENTARY A2 SEVİYE
KAZANIMLAR
1-

Genelde yaptıkları ve şu anda yaptıkları şeyler hakkında konuşabilir, bu tür
yapıların ayırımına kolayca varabilir,

2-

Geçmiş olaylar hakkında daha detaylı ifadeler oluşturabilir,

3-

Farklı gelecek yapıları ile planları ve niyetleri hakkında konuşabilir, tahmin ve
çıkarımlarda bulunabilir, şimdiki zamanı gelecek zaman ifadesi olarak
kullanabilir,

4-

Yapmayı sevdiği aktiveteleri ve bu aktiviteklerin sıklıklarını anlatabilir,
sayılabilen ve sayılamayan isimleri gereği gibi kullanabilir, nesnelerin
miktarlarından, yeterlilik ve aşırılık durumlarından bahsedebilir,

5-

Kendisine veya bir başkasına ait nesneler hakkında bilgi verebilir,

6-

Gereklilikler hakkında görüş belirtebilir, sorular

sorabilir, tavsiyelerde

bulunabilir, tavsiye isteyebilir ve yetenek gerektiren eylemlerden bahsedebilir,
7-

Etkisi devam eden olaylar ve geçmiş deneyimler hakkında sorular sorabilir,
ifadeler oluşturabilir ve sorulan sorulara uygun cevaplar verebilir,

8-

Şarta bağlı durumlar, hayali durumlar ve sonuçları hakkında konuşabilir,
farklı olmasını dilediği durumları ifade edebilir,

9-

Geçmişte belli bir zamanda yapılmış etkinlikler ile geçmişte devamlılık bildiren
etkinliklerin ayrımını doğru bir şekilde yapabilir,

10- Nesneleri

ya

da

kişileri

özelliklerine

göre

kıyaslayabilir,

üstünlük

derecelerinden bahsedebilir,
11- Hobiler, alışveriş ve kıyafet, aile üyeleri, bir evin bölümleri, duygu ve kişilik
betimlemeleri, spor aktiviteleri, aletler ve ev işleri, coğrafi yapılar ve hava
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durumu koşulları, yer ve mekanlar, vücudumuzun bölümleri, ulaşım ve seyahat
gibi konular hakkında bahsedebilir,
12- Günlük rutinini anlatabilir, arkadaşına email veya mesaj atabilir, sevdiği,
sevmediği yemekler ya da ev işleri hakkında kısa paragraflar yazabilir,
Herhangi bir konu hakkında davetiye, özür mektubu ve blog yazısı
hazırlayabilir. Bir metnin özetini çıkarabilir, hayran olduğu biri veya bir spor
aktivitesi hakkında makale oluşturabilir,
13- Özbakım ve sağlıklı yaşam farkındalığı, modaya uyum sağlayabilme,
arkadaşlığın önemi, diğer kültürelere saygı duyma ve topluluk ruhu oluşturma,
doğal yaşamı koruma ve kişisel farklılıkları benimseme gibi önemli değer
yargıları hakkında fikirlerini belirtebilir,
14- Bir hikayedeki olayları birbiri ile ilişkilendirebilir, hikayeden detaylı anlamlar
çıkartıp ana fikre ulaşabilir. (…)
15- Bir eylemi gerçekleştirmekteki amacını belirten bağlaçlardan faydalanabilir,
neden sonuç ilişkisi ile ilgili cümleler kurabilir, sorular sorabilir.
BECERİLER
Okuma: Öğrenciler seviyelerine uygun hazırlanmış diyalog ve metinleri düzgün bir
telaffuzla okurlar. Genelden anlam çıkarmak esas olmakla birlikte parçadaki spesifik
(özellikli) bilgileri bulabilirler. Sene sonunda öğrenciler ilanlar, kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir, Stage 1 düzeyindeki hikâye kitaplarını okuyup anlayabilirler.

Yazma: Yıl içinde uygulanan yazma çalışmaları sonunda

öğrenciler

İngilizce

noktalama ve yazım kurallarına uygun olarak; kısa hikâye, e mail, makale,
betimleyici paragraflar ve kendi fikrini belirtebileceği metinler, favori yemekler,
favori aktiviteler, sıradan bir gün vb. hakkında yazılar

yazabilirler.

Dinleme: Öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili yaptıkları
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dinleme

çalışmaları sayesinde yılsonunda iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli
karşılaşılan

bilindik

konulardaki

net,

standart

konuşmanın

ana

hatlarını

anlayabilirler.

Konuşma: Öğrenciler dilin konuşulduğu ülkede seyahat
çıkabilecek temel ve basit durumlarla başa

ederken ortaya

çıkabilirler.
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DÜZEY
Temel (Elementary - A2)
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