Yabancı Dil
(İngilizce)
Ağırlıklı Eğitim
U Y G U L A M A

K İ T A P Ç I Ğ I

ORTAOKULLARDA YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
AĞIRLIKLI EĞİTİM UYGULAMASI
Bakanlığımızın eğitimde niteliği artırma politikaları içerisinde öğrencilerimizin en az
bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini
sağlamak amacı yer almaktadır.
Ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimi;
İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin 7. maddesi doğrultusunda en
fazla 18 saat olmak üzere
Okulun imkân ve şartları doğrultusunda
Veli ve öğrenci talepleri dikkate alınarak
5. sınıfların tüm şubelerinde ya da belirli şubelerinde
uygulanabilecektir.
Uygulamaya yönelik zorunlu ders saatleri:

Matematik
5 Ders Saati

Türkçe

Fen Bilimleri

6 Ders Saati

4 Ders Saati

Seçmeli Dersler
4 Ders Saati

Sosyal Bilgiler

3 Ders Saati
Din
Kültürü
ve Ahlak Bilgisi
2 Ders Saati

5. sınıf yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılacak sınıflarda haftalık ders çizelgesi yukarıdaki
ders saatleri değiştirilmeden uygulanacak ve yabancı dil saati buna göre belirlenecektir.
Okullar 5. sınıflar için kendi belirlemiş oldukları yabancı dil ders saatini ve ders
programını e-okul sisteminde tanımlanmış olan ekrana işleyebileceklerdir:
“e-Okul Kurum İşlemleri - Ders İşlemleri - Yabancı Dil Program Seçimi“

Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını yapacak okullarda,
öğretmen ihtiyacı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul
müdürlerince karşılanacaktır.

Yabancı dil ağırlıklı eğitimin uygulanacağı şubelerde
öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini
bir bütün hâlinde destekleyecek şekilde sanat ve spor
alanındaki seçmeli derslere de yer verilmelidir.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan;
Basılı kitaplar,
Elektronik ortamda yayınlanan materyaller,
EBA’da yayınlanan kaynaklar ve etkinlikler kullanılacaktır.
Ayrıca zümre öğretmenler kurullarınca öğrenci seviyelerine
uygun hazırlanan materyaller de kullanılabilecektir.

Yabancı dil eğitimi uygulamasının yapıldığı okul ya da
sınıflarda proje okulu/proje sınıfı, uygulama okulu/
uygulama sınıfı gibi farklı isimlendirmeler yapılmayacaktır.

Yabancı dil ağırlıklı eğitim şubelerinde eğitim görecek
öğrencilere seviye belirleme sınavı ya da notlara göre şube
belirleme gibi uygulamalar yapılmayacaktır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak
tegm.gov.tr adresinde yayınlanan program ve alternatifli
materyaller dışında farklı kaynaklardan zorunlu olarak
materyal kullandırılmayacaktır.

Yabancı dil eğitiminin yapıldığı okul/sınıflarda velilerden
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
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