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PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI 
 

İngilizce öğretim programı, Avrupa Dilleri için Ortak Başvuru 

Metnine göre belirlenen yabancı dil öğretimi esaslarını ele alarak 

2. - 8. Sınıf aralığında A1 seviyesinden A2 seviyesinin sonuna 

kadar izlenceler sunmaktadır. 

       2016 yılında yapılan güncellemelerle programın dilbilimsel 

boyutunda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra, programa temel 

beceriler ve değerler eğitimi anlamında da eklemeler yapılmıştır. 

 Bu süreçte program; mevcut öğretim programının 

kuramsal bölümü, temel beceriler, değerler eğitimi, öğrenme 

stratejileri, ölçme ve değerlendirme, önerilen bağlamlar, görev 

ve etkinlikler, örnek iletişimsel işlevler ve dil unsurları örnekleri 

eklenerek iyileştirilmiştir.  



PROGRAM, DİL SINIFLAMASINI İŞLEVLERE 
GÖRE YAPMAKTADIR. 

 



İngilizce Öğretim Programı 8. Sınıf seviyesinde A2 yeterlilik 

seviyesinin sonunu hedeflemektedir. Avrupa Dilleri için Ortak Başvuru 

Metni bu seviyeleri öğrencinin İngilizce ile ne yapabileceği üzerinden ifade 

etmektedir. 



İngilizce Öğretim Programı, tüm sınıflarda hangi iletişim 
becerilerinin hangi dil seviyesinde ne tür öğretim 
stratejileriyle uygulandığını ayrıntılı bir biçimde ele 
almaktadır. 



İngilizce Öğretim Programı, iletişimsel dil öğretimi 

esaslarına göre şekillendirilmiştir. Türkiye, 2004 yılından bu 

yana yabancı dil öğretim politikalarını ve uygulamalarını 

Avrupa Dilleri için Ortak Başvuru Metni ışığında 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, İngilizce Öğretim Programı 

aşağıda temel başlıkları verilen kuramsal çerçeveye 

oturtulmuştur; 

İletişimsel Dil Öğretimi (Betimsel dilbilim unsurları, 

Görev-temelli yaklaşım) 

Öğrenen Özerkliği, Etkin Öğrenme, Öğrenme Stratejileri, 

Süreç Temelli Öğrenme 

Sosyal Yapılandırmacılık, İnsancıl Yaklaşımlar 

Alternatif ve Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme 

Yöntemleri 



• İngilizce Öğretim Programında yeterlik seviyeleri, Avrupa 

Dilleri için Ortak Başvuru Metni esaslarına göre 

tasarlanmıştır. Bu seviyeler, temel eğitimde (2-8. sınıflar); 

A1 (başlangıç) ve A2 seviyesinin sonu olarak belirlenmiştir.  

 

• İngilizce Öğretiminde beceriler, iletişimsel dil becerileri 

olarak tanımlanmıştır ve bunlar; okuma, dinleme, konuşma 

ve yazma becerileri olarak belirlenmiştir.  

• İletişimsel dil becerileri, programda temel kazanımlar 

olarak kodlanmış, bu becerilerin dilsel karşılığı olan işlevler 

(Örn: özür dileme) ve yapılar (Örn: özür dilemede seviyeye 

göre kullanılan dil yapıları) programda sunulmuştur. 



Güncellenen programda Türkiye Yeterlikler 

Çerçevesi kapsamında ele alınan yeterlikler şunlardır; 

 

1.Yabancı dilde iletişim, 

2.Matematiksel yeterlik ve fen ve teknolojiye yönelik 

yeterlik, 

3.Dijital yeterlik, 

4.Öğrenmeyi öğrenme, 

5.Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlik, 

6.Kültürel farkındalık ve ifade 



Güncellenen programda;  

arkadaşlık,  

çevre bilinci,  

saygı,  

aile,  

vatandaşlık bilinci,  

işbirliği ve  

iyilikseverlik değerleri çeşitli sınıf düzeylerinde yer almaktadır. 

 

İngilizce öğretiminde, iletişimsel dil becerilerinin öğretimi 

kazanımların temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple, programın 

müfredat seviyesinde belirlenmiş olan bu değerler, programda 

kazanımlar ve bağlam olarak örtük bir biçimde eklenmiştir. 





Programın ölçme ve değerlendirme yaklaşımının temelinde şu 

unsurlar bulunmaktadır: 

1.Dört iletişim becerisinin de ölçülmesi esas alınmıştır. 

2.Ölçme teknikleri anlamında geniş bir yelpaze sunulmaktadır. 

Bunlar; alternatif ölçme yöntemleri, süreç odaklı teknikler, 

biçimlendirici ve özetleyici tekniklerin yanı sıra öğrencilerin dil 

üretimlerinden toplanan çeşitli örneklemlerin analizine (portfolyo 

değerlendirme) dayanmaktadır. 

 

1.İletişimsel becerilerin ölçülmesi sürecinde, yabancı dil unsurları 

da (kelime, dilbilgisi ve sesletim) öğretilmektedir. 

2.Öğrencilerin öz-değerlendirme yapması teşvik edilir. 

3.Ölçme ve değerlendirme süreci aynı zamanda; dönüt ve yansıtma 

amacıyla da kullanılır. 

4.Olumlu ket vurma etkisi (Washback Effect) hedeflenir. 





 Sınıftaki öğrenme ortamımız aşağıdaki iletişimsel özelliklere 

dayandırılmaktadır: 

 İletişim mümkün olduğunca İngilizce yürütülür. 

 İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır. 

 Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar 

gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar. 

 Öğrenciler gelişen İngilizce becerilerini öğrenmenin her 

alanında kullanırlar. 

 Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde 

kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar. 



  Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki ve drama 

etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar. 

 Öğrenciler İngilizce öğrenirken ana dillerini yabancı dil 

gelişimlerinin önemli bir parçası olarak görürler. 

 Ana dil gerekli durumlarda kullanılır (Örn. karmaşık 

yönergelerde veya zor yapıları sunarken). Öğrenciler, olumlu 

pekiştireçlerle desteklenir. 

 Öğrenmenin amacı, belirli bir zaman aralığında ders 

programındaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan 

iletişimi güçlendirmeye çalışmaktır. 



 Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları halinde 

uyarılmaz ve düzeltilmez; iletişimin devamlılığına 

odaklanarak hatalarını daha sonra düzeltirler. 

 Öğrenciler daha önceki derslerde karşılaştıkları işlev ve 

bilgileri tekrar tekrar kullanırlar. 

 Öğrenciler kendilerini zorlayan ama yapılabilir etkinliklerin 

üstesinden başarıyla gelerek güdülenirler. 

 Öğrenciler eğitsel ürünlerini okul içinde ve dışında 

paylaşırlar.  

 Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve 

veli toplantıları aracılığıyla çocuklarının öğrenme sürecinden 

haberdar olurlar. 



 Öğrenciler “Bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o 

dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini 

geliştirirler. 

 Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının 

programda bahsedilen değerlere ve temel yeterliklere bağlam 

tercihlerinde yer vermeleri gerekmektedir. 

 Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının 

programda bahsedilen değerleri ve temel yeterliklileri ders 

materyallerinde örtük bir biçimde sunmaları gerekmektedir. 













• TEŞEKKÜRLER… 


