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Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın
beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x20 saat= 160 saat)
Okutmanlar, her hafta iki saati öğrencilerinin sorularını yanıtlayabilecekleri
ofis saatlerine ayırmaktadır.
Öğrencilerle birebir çalışma yapmak amacıyla her okutman, haftada iki saati
birebir dersler için belirlemektedir.
1. Seviye, yeni başlayan veya eksik başlangıçlı öğrencileri A1 seviyesine
getirmeyi amaçlamaktadır. Dilbilgisi müfredatında temel zamanlar yer almakta
ve sonraki seviyeler için gereken temel sağlanmaktadır. İngilizce’deki sesler
çalışılmakta ve sözcük dağarcığı, en sık kullanılan sözcük ve kalıplara yer
vermektedir. Temel Dinleme, Okuma ve Konuşma becerileri de 1. Seviyede
kademeli olarak öğrenilmektedir.
Yazma hedefleri: Öğrenciler, öğrenilen kelime haznesini ve dilbilgisi yapılarını
kullanarak insanlar, mekanlar ve aktiviteler hakkında yaklaşık 100-150
kelimelik kısa metinler yazacaklardır.
Konuşma hedefleri: Öğrenciler, basit tanışma ve kendini tanıtma bağlamında,
tanıdık konularda, kişisel bilgileri ve geçmişleri hakkında, günlük alışkanlıkları
ve boş zaman uğraşları konusunda, açıklamalar ve yönlendirmeleri anlamak
üzere kısa ve basit monolog ve diyaloglar sürdürebilecek ve sorular sorarak
cevaplar verebileceklerdir.
Dinleme hedefleri: Öğrenciler, kısa ve basit açıklamaları ve yönlendirmeleri
anlamak ve basit kişisel bilgileri ve tanımlamaları öğrenmek amacıyla kısa ve
basit monologları ve diyalogları dinlemektedirler.
Okuma hedefleri: Öğrenciler, basit tanıtımlar, kısa ve basit açıklamalar, basit
ilanlar, anlatılar, reklamlar, çizelgeler, menüler, seyahat rehberleri, ve insanlar
ve mekanlar hakkında yazılmış yaklaşık 150-300 kelimelik kısa ve basit
bilgilendirici metinleri okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabileceklerdir.
Dilbilgisi hedefleri: Öğrenciler, A1-A2 seviyelerinden başlayarak “olmak” fiili,
rakamlar, (a/an) edatları, belirteçler, iyelik ekleri, iyelik sıfatları, geniş zaman,
emirler, can/can’t ve there is/there are yapıları, geçmiş zaman ve basit
bağlaçlar gibi konularda dilbilgisi bilgi ve deneyimlerini geliştireceklerdir.

Kitap ve
materyaller:

Bilgi Yazma ve Öğrenme Merkezi: Öğrenciler, yazma konusunda birebir
dersler alabilecek ve dilbilgisi, okuma ve yazma konularındaki çalıştaylara
katılabileceklerdir.

Other Sources:

Bilgi Writing and Learning Center: Students can receive one-to-one tutorials
on writing and attend workshops on language, reading, and writing.

Öğrenciler, şu çıktılara ulaşacaklardır:
1. Hafta
Dilbilgisi

• “olmak” fillini zamirlerle kullanarak cümle kurma ve evet/hayır soruları sorma
• iyelik sıfatlarını kullanma
• tekil sayılabilir isimleri çoğul yapma
• “have” fiilini kullanarak cümleler kurma
• ülke isimlerini, milletleri, yaygın kullanılan sıfatları, nesneleri ve sayıları hatırlama ve
kullanma

Dinleme

• kısa konuşmalarda belirli bilgilere ulaşma

Konuşma

•
•
•
•
•

Okuma

• kısa bir metinde belirli bilgilere ulaşma

Yazma

• kişi zamirlerini ve iyelik sıfatlarını kullanarak cümleler yazma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 1 ve 2. Üniteler
• 1. Haftaya ait hafta sonu ödevi

kendi hakkında kısa bilgi verme ve insanları selamlama
temel kişisel bilgilere ilişkin sorular sorma ve cevaplama
sahip oldukları nesnelerle ilgili konuşma
doğal bir şekilde İnsanlar hakkında kişisel bilgiler sorma
doğal bir şekilde İnsanları selamlama ve onlarla tanışma

2. Hafta
Dilbilgisi

•
•
•
•
•

Dinleme

• kısa konuşmalarda belirli bilgilere ulaşma
• bir konuşmadaki bilgileri sıraya koyma

Konuşma

•
•
•
•
•
•

Okuma

• kısa metinlerde, mesajlarda ve bloglarda belirli bilgilere ulaşma

Yazma

• diğer insanların rutinleri hakkında bilgi veren cümleler kurma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 3 ve 4. Üniteler
• 2. Haftaya ait hafta sonu ödevi

yiyeceklere dair kelimeleri ve zaman ifadelerini hatırlama ve kullanma
geniş zamanda ifadeler kullanma, evet-hayır soruları sorma ve kısa cevaplar verme
sayıları hatırlama
sık kullanılan fiilleri hatırlama ve kullanma
aileye ve insanlara dair kelimeleri kullanma

yeme alışkanlıkları hakkında konuşma
bir kafede sipariş verme ve ödeme yapma
alışkanlıklar hakkında konuşma(K)
aile bireyleri ve arkadaşlar hakkında konuşma
fotoğraflar hakkında konuşma
/tʃ/ ve /dʒ/ seslerini doğru telaffuz etme

3. Hafta
Dilbilgisi

• he/she/it kullanarak geniş zamanda olumsuz cümleler ve soru cümleleri kurma
• meslekler ve günlük rutinlere dair kelimeleri hatırlama ve kullanma

Dinleme

• kısa konuşmalarda belirli bilgilere ulaşma

Konuşma

• günlük rutinler hakkında konuşma
• teklifte bulunma ve teklif kabul etme
• söylediği bir şeyi doğal bir şekilde vurgulama

Okuma

• kısa metinlerde belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni hızlıca okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni dikkatlice okuyarak belirli bilgilere ulaşma

Yazma

• diğer insanların rutinleri hakkında bilgi vermek için cümleler kurma
• kendi rutinleri hakkında kısa bir metin yazma
• “çünkü - ayrıca” bağlaçlarını doğru bir şekilde kullanma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 6. Ünite
• 3. Haftaya ait hafta sonu ödevi

4. Hafta
Dilbilgisi

•
•
•
•
•

Dinleme

• kısa konuşmalarda belirli bilgilere ulaşma

Konuşma

• şehir, mahalle, cadde, hotel vb. gibi bir yer tarif etme
• bir otelin/bankanın/kafenin nerede olduğunu sorma ve tarif etme
• bir otelin/bankanın/kafenin nerede olduğunu sorma ve tarif etme
• /ʃ/ Sesini doğru telaffuz etme
• uygun ifadelerle alışveriş yapabilme(K)
• kıyafetleri tarif edebilme(K)
• nesneler ve fiyatları hakkında soru sorma ve cevap verme(K)
• kelimeleri doğal biçimde birleştirme(K)

Okuma

• kısa metinlerde belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni hızlıca okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni dikkatlice okuyarak belirli bilgilere ulaşma

Yazma

there’s/There’re yapısını doğru biçimde kullanma
şehirdeki yerler, oteller, dair kelimeleri hatırlama ve kullanma
that/this/these/those yapılarını doğru biçimde kullanma
iyelik belirten sözcükleri doğru biçimde kullanma
nesneler, fiyatlar, kıyafetler ve renklere dair kelimeleri kullanma

• kendi mahalleleri hakkında kısa bir metin yazma
• noktalama işaretlerini doğru kullanma
• “ve-fakat” bağlaçlarını doğru kullanma

• bir reklam hakkında bilgi almak için e-mail yazma
• bir yeri tarif etmek için cümleler kurma
Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 5 ve 7 Üniteler
• Haftaya ait hafta sonu ödevi

5. Hafta
Dilbilgisi

• “olmak” fiilini pozitif ve negatif cümlelerde ve sorularda kullanma
• düzenli ve düzensiz filleri ve geçmiş zaman ifadelerini kullanarak geçmişteki
eylemleri anlatan pozitif cümleler kurma
• sık kullanılan fiillerin geçmiş zaman hallerini hatırlama ve kullanma

Dinleme

• konuşmalarda istenilen bilgilere ulaşma

Konuşma

•
•
•
•

Okuma

• kısa metinlerde belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni hızlıca okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni dikkatlice okuyarak belirli bilgilere ulaşma

Yazma

• kısa e-postaların, mektupların ve notların yapısını tanımlama
• bir arkadaşa teşekkür notu yazma
• yakın geçmiş eylemleri hakkında cümleler kurma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 8. Ünite
• 5. Haftaya ait hafta sonu ödevi

bir kişinin geçmişi hakkında soru sorma ve cevap verme
geçmişteki eylemler hakkında soru sorma ve cevap verme
öneride bulunma ve bir öneriye cevap verme
bir ricaya doğal bir biçimde karşılık verme

6 Hafta
Dilbilgisi

• geçmiş zaman yapısını hatırlama ve olumsuz cümlelerde ve soru
cümlelerinde kullanma
• ulaşım, mevsimler ve hava durumuna dair kelimeleri hatırlama ve
kullanma

Dinleme

• kısa metinlerde istenilen bilgiye ulaşma

Konuşma

• geçmişte yapılan bir yolculuk hakkında konuşma
• geçmişte çıktıkları bir tatil hakkında konuşma
• bir ricada bulunmak veya ricaya karşılık vermek için telefon konuşması
yapma
• telaffuzda hece sayısını ve hecelemeyi ayırt etme

Okuma

• kısa bilgilendirici bir metni hızlıca okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni dikkatlice okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• online bir paylaşımda istenilen bilgiye ulaşma

Yazma

• yakın geçmiş eylemleri hakkında cümleler kurma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 9. Ünite
• 6. Haftaya ait hafta sonu ödevi

7. Hafta
Dilbilgisi

• nesne pozisyonunda kullanılan kişi zamirlerini kullanma
• “can” yapısını becerileri ifade etmek için kullanma
• yaşamdaki olaylar ve becerilere dair kelimeleri hatırlama ve kullanma

Dinleme

• kısa metinlerde istenilen bilgiye ulaşma
• kısa konuşmalarda fikirleri anlama

Konuşma

• geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili soru sorma ve cevap verme
• becerilerle ilgili basit soru sormalar sorma ve cevap verme
• fikir ifade etme
• /ɜ:/ sesini düzgün bir şekilde telaffuz etme

Okuma

• kısa metinlerde belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni hızlıca okuyarak belirli bilgilere ulaşma
• kısa bilgilendirici bir metni dikkatlice okuyarak belirli bilgilere ulaşma

Yazma

• yazıda tekrarı önemek için kişi şahıs zamirlerini kullanma
• bir arkadaşa kendi hayatlarını anlatan bir metin yazma
• beceriler ve geçmişteki önemli olayları hakkında cümle kurma

Ödevler

• Çevrimiçi ödevler: 11. Ünite
• 7. Haftaya ait hafta sonu ödevi

