
 

 

YABANCI DİL GELİŞİM PROGRAMI 

Öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemine olan inancımızla, 

hazırlık sınıflarımızda başlayan İngilizce öğretimi, CEFR çerçevesinde Lise son sınıfa kadar 

bütünlük içinde ekip anlayışıyla sürdürülmektedir. 

Tüm sınıflarda yabancı dil öğrenme ortamları, öğrencilerimizin öğrenim gördükleri yabancı 

dili dinleme, anlama, konuşma ve yazma düzeyinde kullanmalarına olanak verecek şekilde, 

günümüz teknolojisiyle düzenlenmiştir.  

Öğrencilerimizin farklı kültürle ve diliyle tanışma sürecini en verimli şekilde değerlendirme 

amacıyla yaş seviyelerine uygun seçilen kaynak kitaplar, yabancı dili kullanma becerilerini 

geliştirecek etkinliklerle zenginleştirilmektedir. Tüm seviyelerde öğrencilerin proje hazırlama, 

araştırma, kendilerini ifade etme ve yazma becerilerinin gelişimi izlenmektedir. Ders 

konularının pekiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kaynak kitapların yanı sıra hafta 

sonunda çalışma kâğıtları ve performans ödevleri verilmektedir. 

Balkanlar Kolejinde Yabancı Dil öğretim programının amacı İngilizceyi etkin bir iletişim 

aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş 

İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler 

yetiştirmektir. Program, öğrencilere okuma, yazma, konuşma, dinleme ve öğrenme becerileri 

kazandırmaya yönelik uygulamalardan oluşmaktadır. Dil eğitiminin iki yönlü bir süreç olması 

nedeniyle yalnızca öğretmenin bilgi aktarması yeterli olmamakta, öğrencilerin de bu sürece 

etkin katılmaları gerekmektedir. Bu nedenle İngilizce derslerindeki öğrenme süreci aktif ve 

öğrenci merkezli yapılmaktadır. 

Program sürecinin bir parçası olarak da öğrencilerimiz tüm dünyada ve ülkemizdeki eğitim 

kurumlarında da geçerliliği kabul edilen, akademik ve mesleki kariyer planlamalarında da 

kullanabilecekleri TOEFL JUNIOR Sertifika sınavlarına, TOEFL SINAV UYGULAMAM 

MERKEZİ olan okulumuzda katılım sağlayarak dil alanındaki kazanımlarını belgelendirme 

fırsatı elde ederler. 

 

HELLO,  Nİ HAV, HOLA, POZDRAVLJENİ, BONJOUR, MERHABA 

BALKANLAR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ DÜNYA İLE KONUŞUYOR 

Tüm seviyelerde II. Yabancı Dil dersleri Rusça, İspanyolca ve Almanca dersleri olarak 

belirlenmiş olup, bu derslerden biri olmak kaydıyla öğrencinin seçimine bırakılmıştır.  

Bugünün ve geleceğin dünyasında etkili rekabet edebilmek, kültürler arası ilişkiler ile farklı 

düşünce ve yaşamları anlayabilmek için, İngilizce dil öğreniminin yanında 2. Yabancı Dil 

öğrenimine de önem vermekteyiz. Bu nedenle Dünya da en çok konuşulan İspanyolca- 

Almanca ve Rusça dillerinin öğretimini farklılığımız olarak öğrencilerimizin seçimlerine 

sunmaktayız.  

2. Yabancı Dil Programlarımız; öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri 

kazandırmaya yönelik uygulamalarla dili etkin bir iletişim aracı olarak kullanabilen, yaratıcı 

ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmesi yönünde planlanmıştır. İngilizce’ de 

olduğu gibi genel olarak dil eğitiminin iki yönlü bir süreci de göz önünde bulundurularak, 

öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. 

İngilizce ’de olduğu gibi öğrencilerimiz dil kazanımlarını dünya çapında kabul gören ve 

Akademik kariyerleri için de kullanabilecekleri ALMANCA FIT IN DEUTSCH, 

İSPANYOLCA DELE VE RUS DİL OLİMPİYAT OYUNLARI sertifika sınavlarına 

katılabilmektedirler  

Y. Dil Ders Saatleri 

                                                 

 

  

 

 

 

 

Sınıf Seviyeleri İngilizce II. Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfı 24 4 

9. sınıfta  10 2 

10. sınıflarda  8 2 

11 ve 12. sınıflarda  4 2 

Yabancı Dil Alanı  15 2 



Lise Hazırlık Sınıfları İngi lizce Programı  

Hazırlık İngilizce programı haftada 24 saattir. Bu sürenin 16 saatinde dilbilgisi yapılarının 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine temel oluşturması hedeflenmiştir. Diğer 8 

saatte öğrencilerin okuma-anlama, yorumlama ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi 

planlanmıştır. 24 saatlik program üç öğretmen tarafından koordineli olarak yürütülmektedir.   

 

Ayrıca haftada 2 saat olarak uygulanan İNGİLİZCE DRAMA dersleri ile öğrencilerimizin dil 

kazanımlarını drama yönetimi ile pekiştirmeleri ve kişisel olarak özgüvenlerini kazanmaları 

sağlanmaktadır. Hazırlık sınıflarına öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki kez 

seviye tespit sınavı uygulanmaktadır. Öğretim yılı başında öğrencilerin öğrenme eksikliklerini 

ve bu eksikliklere neden olabilecek güçlükleri belirlemek ve gidermek, öğretim yılı sonunda 

da belirlenen hedefler doğrultusunda ne kadar gelişme sağlandığını tespit etmek amacıyla 

uygulanan bu sınavlar öğrencilerin başarılarını değerlendirmede kullanılmamaktadır.  

 

Öğrencilerimizin zorluk çektiği konular yapılan küçük sınavlarla tespit edilip, buna yönelik ek 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu dersler hazırlık sınıfı öğretmenlerimiz tarafından dönüşümlü 

olarak verilecektir. Öğrencilerimizin Ürün Dosyası çalışması, öğrencilerimizin kendilerine de 

gelişimlerini izleme fırsatı vererek farkındalık oluşturulmaktadır. Öğrencilerin yıl boyunca 

belirli sayıda öykü okuma ve inceleme yapmaları yönünde çalışmalarımız olmaktadır.  

 

Okudukları bir öykü kitabını da Drama yöntemiyle sahneleyerek dil becerilerini sahneleme 

fırsatı elde ederler. Bu çalışmanın yanı sıra öğretim yılı sonunda ise öğrencilerin edinmiş 

oldukları becerileri aktarabilecekleri yıl boyunca drama derslerindeki çalışmaların ürünü olan 

gösteriler sahneye koyarlar. Öğrencilerimizin derse katılımları, sınıfta ders materyalleri ile 

hazır bulunmaları, ödev ve projeleri, bireysel çalışmaları öğretmenler tarafından titizlikle, 

çizelgelerle takip edilmektedir.  

 

9.Sınıflar İngilizce Programı: 9. sınıflar İngilizce programı haftada 10 saat 

uygulanmaktadır. Bu program Main Course ve Skills olmak üzere iki ana dersten oluşmakta 

olup,  dersler iki öğretmen tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Program daha önce 

edinilen İngilizce dilbilgisi yapılarının okuma, konuşma, yazma ve anlama becerilerine temel 

oluşturması ve geliştirilmesi için gerekli ortamı sağlamaktadır. Programın amacı öğrencilerin 

yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin olarak kullanmalarını ve bağımsız çalışma becerileri 

geliştirerek kendi öğrenme sorumluluğunu edinmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrencilerin 

İngilizce kullanımındaki dilbilgisi becerilerini artırabilecekleri, farklı konulardaki metinleri 

anlama ve yorumlama becerileri kazanabilecekleri bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır.  

 

Ayrıca öğrencilerin okuduklarını analiz etmeleri, somut veriler ile kişisel görüşleri birbirinden 

ayırabilmeleri, bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilmelerini sağlamak 

için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, kendi görüşlerini savunabilmelerini, 

ileri sürülen farklı görüşlere yanıt verebilmeleri ve sözlü anlatım becerilerini 

geliştirebilmelerini sağlayabilmek amacıyla ilk önce sınıf içi, daha sonra şubeler arası 

münazaralar ve Bilgi Yarışmaları yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

yazılı ve/veya görsel olarak ifade etmelerine olanak sağlayan proje çalışmalarına ağırlık 

verilmektedir.  

Öğrencilerin dönem proje çalışmaları sınıf panolarında sergilenmektedir. Öğrencilerin 

bağımsız çalışma becerilerini geliştirebilmeleri için her dönem belirli sayıda kitap okumaları 

ve okuma projeleri yapmaları gerekmektedir. Okuma projelerinde amaç öğrencilerin sözcük 

bilgilerini geliştirmelerine ve yazılı anlatım becerilerini artırmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Dönem notu Main Course yazılı sınavları ve Skills yazılı sınavları olmak üzere 100 puan 

üzerinden 2 ayrı not ile belirlenir. Öğrencilerimizin derse katılımları, sınıfta ders materyalleri 

ile hazır bulunmaları, ödev ve projeleri, bireysel çalışmaları öğretmenler tarafından titizlikle, 

çizelgelerle takip edilmektedir.  



 

Yabancı Dil Sınıflarında YDS Programı  

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi’nde İngilizce dil yeterliliği olan ve bir üst eğitim kurumunda 

Yabancı Dil alanında bir bölüm tercih etmek isteyen öğrenciler için yoğun İngilizce programı 

uygulanmaktadır.11 ve 12 Yabancı Dil sınıflarında haftada en az 15 saat yoğun İngilizce dil 

eğitimi yapılmaktadır. 

 Eğitim programı İngilizce dil bilgisi konu tekrarlarını, kelime bilgisini arttırma, okuduğunu 

anlama, çeviri becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Sınıf içinde 

yapılan konu anlatımları gerek sınıf içinde gerekse ödevlendirme yöntemiyle ve Türkiye’de 

YDS alanında kabul görmüş materyaller ve test çözümleri ile pekiştirilmektedir. Hem okul 

içinde ve hem de Türkiye Genelinde uygulanan Deneme sınavları ile öğrenci gelişimi takip 

edilir. 

 


