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MU~ vALiLiGi 


i1 Milll Egitim Mudi.irlugu 


SaYI : 32026198-1O.07.01-E.19565540 17.10.2018 

Konu : YabanCl Dil Egitiminde 

Ba~anh Uygulama Ornekleri 

....................................... KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim MUdiirlfigu 

................................... MUDDRLUGUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Mfidiirlfigunfin ekli yazIlannda, Bakanhglmlz 
tarafmdan hazlrlanml~ materyaller hari9 tutulmak fizere, ozelIikle oknl saatleri d1~mda yabancl dil 
egitiminin etkin hale getirilmesi ve aktif ogrenme ortamlarmm olu~turulmaSlDa yonelik olarak 
alandaki ogretmenler tarafmdangeli~tirilmi~ her tUrlU ozgfin ve yaratlcl ~oklu kaynaklar ile yabancl 
dil egitiminde aktif ogrenmeyi destekleyen egitim ortamlan ve farkll uygulamalan da ic;eren iyi 
uygulama omeklerinin belirlenmesine ihtiyac; duyuldugu belirtihnektedir. 

Buna gore, soz konusu yazmm ilgili alan ogretmenlerine duyurusunun yapdmasl, 
mUdfirlUgunfizce gerekli inceleme ve degerlendirmeler yapllarak soz konusu materyal ve 
uygulamalarm belirlenmesi, belirlenen ba~anh ve iyi omeklere ili~kin tUm hazlrhk sfireyleri He ortaya 
C;lkan firilniinluygulamamn aC;lklamasma yer verilerek Ekl ve Ek-2'de yer alan tablolann 
doldurulmasl, hazlrlanan materyallerin ve uygulamalara yonelik fotograf ve varsa videolann 
degerlendirilmek iizere 18.10.2018 tarihine kadar MUdfirlfiguruUze ula~tlrllmasl hususunda; 

Geregini ve bilgilerinizi rica ederirn. 

Metin iLCi 

Vali a. 


Milli Egitim MUdiirU 


DAGITIM: 

TUm ilc;e Kaymakamhklarma 


TUm ilkokuliOrtaokul MUd. 


Bu evrak guvellli elektronikjll)za He ill)zalanmljhr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden f32a-2557 -35b3-880b-1949 kodu Be tey;t edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel MUdiirliigu 


Sayt : 43769797-10.07.01-E.19362033 16.10.2018 
Konu : Yabancl Oil Egitiminde 

Ba~anh Uygulama Omekleri 

DAGITIM YERLERiNE 

Bilgi ve ileti~im teknolojilerinin yaygmla~t1g1 ve uluslararasl i1i~kilerin hlZla arthgl 
giiniimiizde yabancl dil bilmenin onemi daha da ortaya 9lkml§ ve en az bir yabanci dil bilgisi 
birey1erin mutlakasahip olmasl gerek;en beceri1er arasmda yer alml~tIr. Buna gore, yabanci dil 
ogreniminin okullanmlzda daha etkin hale getiri1mesi ve niteliginin artm1masma yonelik c;:ah~malar 
BakanhglIDlZca yiiriitiilmektedir. 

Cumhurba~kanhgmca 01 Agustos 2018 tarihinden itibaren uygulamaya ge9iri1en "100 Giinliik 
icraat Progrrum"nm 6 No'lu "Ogrencilerimizin yabanci dili aktif bir ~ekilde knllanmasma imkan 
saglayacak bir ogretim mode line gec;:ilmesi" eylemine yonelik Bakanllgtmlz c;:ah~malan devrun 
etmekle birlikte Genel Miidiirliigumiiz bu maddeye ili§kin olarak ozellikle okul saatleri dI§mda 
ogrencilerinokuma, yazma, dinleme vekonu§ma becerilerinin 90klu kaynaklar kullamlarak etkin hale 
getirilmesi ve aktif ogrenme c;:ah§malan gerc;:ekle§tirilmesi ile ilgili c;:ah§malan yiiriitmek iizere 
koordine birimlerarasmda yer almaktadlr. 

Bu dogrultuda, Bakanhglmlz tarafmdan hazlrlanml~ materyaller haric;: tutulmak iizere, 
ozellikle okul saatleri dl~mda yabancl dil egitiminin etkin hale getirilmesi ve aktif ogrenme 
ortrunlanmn olU§turulmasma yonelik olarak alandaki ogretmenler tarafmdan geli~tirilmi~ her tiirlii 
ozgUn ve yaratIcl c;:oklu kaynaklar ile"yabancl dil egitiminde aktif ogrenmeyi destekleyen egitim 
ortamlan ve farkh uygulamalan da ic;:eren iyi uygulruna omeklerinin belirlenmesine ihtiyay 
duyulmaktadtr. 

Buna gore, il mill! egitim miidiirliiguniizce gerekli inceleme ve degerlendirmeler yapllarak soz 
konusu materyal ve uygulrunalann belirlenmesi, belirlenen ba~anh ve iyi omeklere ili~kin tUm 
bazrrhk siireyleri. ile ortaya c;:tkan iiriinUniuygulrunanm ac;;tk1amasma yer verilerek Ekl ve Ek-2'de yer 
alan tablolarm doldurulmasl, bazrrlanan materyallerin ve uygulrunalara yonelik fotograf ve varsa 
videolann degerlendirilmek iizere 19.10.2018 taribine kadar Genel MiidiirliigUmiize ula§tInlmaSl 
hususunda geregini ve bilgilerinizi rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakan a. 

Genel Miidiir 
Ekler: 

1- Materyal F OrInU 

2- Uygulama Formu 

DAGITIM 

BPlam 

Adres: Atatiirk Blv" No:98 06648 KIZllayiANKJ\RA Bilgi i~in: Bill/fa KlY AN Milli Egitim Uzm. Yrd. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: 0 (312)413 27 21 
e-posta: tegmogretimmateryalleri@)meb.gov.tr Faks: 0 (312) 4254049 

Bu evrak giivenli elektronikirnza ile imzalanm!~lJr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden clc4-7359-34c3-gee6-a378 l::odu He teyit edilebilir. 
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https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.meb.gov.tr


l.Materyaller: 'Bakanhgmuz tarafmdan haztrlanml11 materyaller ile ogretim programmda 

onerilen ogretim yontem ve teknikleri hariy tutulmak iizere, ozellikle okul saatleri dl~mda 
yabancl dii egiti;minin etkin hale getirilmesi ve aktif ogrenme ortamlannm olu~turu1masma 
yonelik olarak alandaki ogretmenler tarafmdan geli~tiriimi~ her tUriu QZgUn ve yaratlcl yoklu 

kaynaklar (Muzik,~arkt,tiyatro,hikaye,masal,resim,teknolojik ve interaktifuygulamalar,oyun 

vb.) (smlfiyi etkinlik, quiz, worksheet, smav ornekleri hariy) 

I 


Materyali HaZll"layan Ki~ilKi~ilere Y6nelik Bilgiler 

11 ! 

I h<;:e 

IOkul adl 

IMateryaIi geIi~tiren· 
ogretmenin adt-soyadt 

Materyali geli~tiren 


I ogretmenin e-posta adresi 


I Materyali geli~tiren ,

Iogretmenin te1efon numarasl 


Haztrlanan Mat~ryale ili~kin Bllgiler 

i 8mIf DUzeyi 

(Birden fazla s1IUf diizeyi belirtilebilir.) I 
Unite -.-.~-. ..j i 

(Birden fazla unite bel rtilebilir. ) 

--"---~-

Beceriler: Listening, S peaking, Reading, 
Writing 

(Birden fazla beceri al 111 belirtilebilir.) 

Alt beceriler: Vocabu ry, Grammer, 

Pronunciation 


(Bu ktSlffi bQ~ blIaktla lir.) 
I - --. 
Materyal hakkmda losa bilgi 

,IMateryal hazlrltksUreci 

I 


I 

I 

i I 





, Uygulamayt Hazlrlayan ~ifKi~ilere Y6nelik ' 

n 
ll~e 

Okuladl 

Materyali geli§tiren 
ogretmeniuadI-soyadI 

Materyali ge]j~tiren 
ogretmenin e-posta adresi 

Materyali geli~tiren 
ogretmenin telefQn numarasl 

I" 

2.iyi uygulamaomekleri: OzelliIde okul saatleri dl~mda yabancl dil egitiminin etkin hale 

getirilmesi ve aktif ogrerune ortamlanrun olu~turulmasma yonelik ogretim progrannnda 
onerilen ogretim yontem ve teknikleri hari~, alandaki ogretmenler tarafmdan geli~tirilmi~ her :1 

tiirlii ozgtln ve yaratlcl egitim ortamlan ve farIdl uygulamalar (English Club, okul/smlf i~i 

yan~ma, kampanya, koro, tiyatro vb.) (Ulusal ve UluslararaSl projeler hariy) 

1 
I 

1 , , 

'I 
I 

, i 1 

1 

Ger~ekle,tirilen Uygulamaya ili,kin Bilgiler ~1 
Smlf Diizeyi 

',. 

(Birden fazla SImf dUzeyi belirtilebilir.) 
...1 

Unite 

(Birden fazla linitebelirtilebilir.) 
.. 

, Beceriler: Listening, Speaking, Reading, 

Writing 

(Birden fazla beceri alam belirtilebilir.) 

'I---
AU beceriler: Vocabulary, Grarnmer~ 
Pronunciation 

, 

(Bu ktslID bo~ brrakIlabilir.) 
.~.~~'---'" 

Uygulama: hakkmda kIsa bilgi " 

~--~~.-'~~-.. 

Uygulamaya yonelik haztrbk siireci 
-'~'" 
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