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Okulumuz dil eğitiminde dünyaca kabul görmüş yayın kanallarından biri olan Cambridge 

University Press iş birliği ile Cambridge sistemini kullanmakta olup Avrupa standartlarında 

bir yabancı dil eğitimi vermektedir. DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında İngilizce 

derslerinin amacı; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern 

öğretim yöntemlerine ve bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim modellerine dayanan, 

anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek 

bir sınıf ortamı yaratarak dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.  

İngilizce tüm dünya üzerindeki ortak iletişim dilidir. Öğrencilerimize tüm ülkelerdeki 

insanlarla iletişim kurma becerisi kazandırabilmek, onları yurtdışında ve yurtiçinde 

girecekleri üst düzey akademik sınavlara hazırlamak, okuma, dinleme, anlama ve yazma 

becerilerinin yanında, İngilizce düşünmek ve İngilizce' yi akıcı konuşmalarını sağlamak 

kurumumuzda birincil hedeftir.  



 

İngilizce bölümü olarak ana sınıflarımızla dili etkin bir şekilde kullanmayı amaçlayan, 

öğrencilerimizi konuşmaya teşvik eden ayını zamanda farklı kültürleri öğrenmeyi 

hedefleyen ve öğrencilerimizin oldukça eğlendiği derslerimiz oldu. Yüz yüze eğitimde 

öğrencilerimizle “Halloween”,  “Easter”, “World Water Day”, “A Healthy Snack” adlı 

etkinliğimizi gerçekleştirdik. Oldukça keyifli ve güzel bir dönem geçirdik. 
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Birinci sınıf öğrencilerimiz ile dönem başından itibaren oldukça keyifli bir yıl geçirdik. 

Öğrencilerimiz ile group work, drama, act out aktiviteleri yaptık ve birçok yeni kelime ve 

kalıp öğrendik. “All About Me”, “Five Senses”, “Family Tree”, “My Clothes”, “have got / 

has got” sınıf içi etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 



 

İkinci sınıflarımızla oldukça keyifli bir yıl geçirdik. Derslerimizde dört beceriyi (okuma – 

yazma – dinleme – konuşma) geliştirecek aktivitelere yer vermekteyiz. Öğrencilerimiz ile 

çeşitli aktiviteler yaptık, oyunlar oynadık, konuşma çalışmaları, pairwork, drama aktiviteleri 

gerçekleştirdik. “Family Tree”, “My Town”, “Easter”,  “A Healthy Snack” sınıf içi 

etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca myON online kitap okuma platformundan da her 

hafta düzenli olarak iki adet kitap okuduk böylece öğrencilerimize düzenli kitap okuma 

alışkanlığı kazandırdık. 
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3. sınıftan itibaren İngilizce dilini konuşmaya teşvik etmek ve motivasyonlarını arttırmak 

amaçlı derslerimizde çoğunlukla konuşma aktivitelerine yer verdik. Farklı kültürleri tanımak 

amaçlı gerçekleştirdiğimiz “Easter”, “My Dream House”, “My Daily Routine”, “Family 

Tree” sınıf içi etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca derslerimizde Web 2.0 araçlarına yer 

verdik, ek olarak kitaplarımızı tamamladık ve kitabımızın kendi sistemi olan CLMS sistemi 

ile öğrencilerimizi ev çalışmaları ile destekledik.  



 

Dördüncü sınıflarımızda konuşma aktivitelerinin kelime bazında değil cümle bazında olması 

için öğrencilerimizi teşvik ettik. Öğrencilerimizi sorularını İngilizce sorma konusunda 

motive ettik. Derslerimizle ilgili olarak nesli tükenmekte olan canlılar ile ilgili 

sunumlarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz araştırmalarını yaptıkları hayvanlar ile ilgili 

sunumlarını Web 2.0 araçlarını kullanarak özenle hazırladılar ve dersimizde keyifle 

sunumlarını yaptılar.  
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İkinci kademe İngilizce derslerimizde, içeriği oldukça güncel ve zengin kaynaklar kullandık. 

Öğrencilerimiz için planladığımız programda dil eğitiminde önemli olan dört ana 

becerilerini geliştirmelerinde etkili olacak aktivitelerimizin yanı sıra, kitabımızla paralel 

olan CLMS platformu ile öğrencilerimiz aktiviteler ve oyunlar ile birlikte ünite tekrarı 

yapabilmektedir.  Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için Myon online kitap okuma 

platformundan her hafta öğrencilerimize ünitelerimizle alakalı kitaplar atıyoruz. Ayrıca, 

İngiliz edebiyatının klasik okuma kitaplarına haftalık ders programımızda yer vermekte 

öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.  Online süreçte 

dersiçi katılımı arttırmak adına öğrencilerimizin interaktif şekilde dahil olabileceği Quizizz, 

Mentimeter, wordwall ve Canva gibi Web 2.0 araçlarını her dersimizde etkin bir şekilde 

kullanmaktayız. 
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