KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU
2017-2018 GÜZ YARIYILI
BANKACILIK PROGRAMI ĠNGĠLĠZCE – I DERSĠ DERS ĠZLENCESĠ
I.

DERSĠN AMACI
Bağımsız dil kullanıcısı (B1): Anlaşılır ve standart bir dil kullanıldığında, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilindik
konularla ilgili yapılan konuşmaların ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı
yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorluğun üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit
ve tutarlı olarak ifade edebilir. Deneyimleri ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini
anlatabilir, plan ve görüşlerini nedenleri ve açıklamaları ile kısaca ifade edebilir.

II.

DERS KAYNAKLARI




Network 2 Get Connected Student’s Book. Tom Hutchinson, Kristin Sherman. Oxford University Press.
Network 2 Get Connected Workbook. Tom Hutchinson, Kristin Sherman. Oxford University Press.
Türkçe ↔ İngilizce Sözlük

! Dersin verimli işlenebilmesi için öğrencilerin derse gelirken ders kaynaklarını getirmeleri gerekmektedir.
III.

DEVAM DURUMU & DERSE KATILIM
Öğrencilerin dönem boyunca gerçekleştirilen toplam ders saatinin %70’ine katılmaları gerekmektedir. Öğrencilerin %30
devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Örn. 15 Hafta boyunca gerçekleştirilen toplam ders saati (15*4=60 saat) ise bunun
%70’i olan 42 saat (yaklaşık 10 haftalık ders) öğrencinin katılması gereken ders saatidir. Bu durumda 18 saat (yaklaşık 4
haftalık) bir devamsızlık hakkı vardır.
! Öğrenci devamsızlık durumunu kendi takip etmekle yükümlüdür.

IV.

SINAVLAR & DEĞERLENDĠRME (BAĞIL)





Ara Sınav: Tarih: 30 Ekim - 05Kasım 2017- Ağırlığı: %40
Final Sınavı / Bütünleme Sınavı: 25 Aralık 2017 - 07 Ocak 2018 / 15 – 21 Ocak2018Ağırlığı: %60
(Final Sınavı için alt limit 40 puandır. Bu puanın altında alan öğrenci vize sınav puanına bakılmaksızın dersten
başarısız sayılır.)
Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. FD, FF, GR,
DZ başarısız harf notlarıdır.

Not: Bu ders için bağıl sistem uygulanmaktadır. Harf başarı notları sınıf ortalamalarına göre belirlenmektedir. Sınav
sonuçları OBS sistemi (http://obs.kirklareli.edu.tr/) öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarına sınav tarihini izleyen 7 gün
içerisinde itiraz edebilirsiniz.
V.

ĠLETĠġĠM
Ders saatleri dışında cuneyt.bildik@klu.edu.tr / cuneytbildik@gmail.com adreslerini kullanabilirsiniz.
Ders ile bilgiler ve kaynak paylaşımı için: http://personel.klu.edu.tr/cuneyt.bildik adresi kullanılacaktır.
Güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle…
Okt. Cüneyt BĠLDĠK
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Ha
fta

Öğrenme hedefleri

Tarih

Ünite

Konular

1

11-15 Eylül
2017

---

Tanışma & Bilgilendirme

---

2

18-22 Eylül
2017

Unit 1: Let’s get started
Pages: 2-7

Introducing people, personal
information, question forms be,
do

3

25-29 Eylül
2017

Unit 2: On the job
Pages: 8-13

Asking about people’s jobs, jobs,
present simple

4

02-06 Ekim
2017

Unit 3: My daily life
Pages: 14-19

5

09-13 Ekim
2017

Unit 3: My daily life
Pages: 14-19

6

16-20 Ekim
2017

Unit 4: My life story
Pages: 20-25

Talking about how people met,
life events, past simple-questions
and short answers

7

23-27 Ekim
2017

Unit 4: My life story
Pages: 20-25

Talking about how people met,
life events, past simple-questions
and short answers

Kendini veya bir başkasını tanıtabilir, be ve
do ile sorular sorabilir, bu sorulara cevap
verebilir.
İnsanların mesleğini sorabilir, yaptığı işi
söyleyebilir, farklı meslekleri adlandırabilir,
görüşme ayarlayabilir ya da düzenleyebilir
Günlük aktiviteler hakkında konuşabilir,
geçmişteki olaylar hakkında konuşabilir, bir
öyküyü anlayabilir ve tekrar anlatabilir
Günlük aktiviteler hakkında konuşabilir,
geçmişteki olaylar hakkında konuşabilir, bir
öyküyü anlayabilir ve tekrar anlatabilir
Hayatındaki önemli olaylar hakkında
konuşabilir, geçmişteki olaylarla ilgili
sorular sorabilir, aldığı güzel ya da kötü
haberlere yanıt verebilir
Hayatındaki önemli olaylar hakkında
konuşabilir, geçmişteki olaylarla ilgili
sorular sorabilir, aldığı güzel ya da kötü
haberlere yanıt verebilir

8

30 Ekim-03
Kasım 2017

Ara Sınav

---

---

9

06-10 Kasım
2017

Unit 5: Getting around
Pages: 30-35

Asking about what people are
doing, at the bus station, present
continuous and present simple

10

13-17 Kasım
2017

Unit 6: What a good
story!
Pages 36-41

Talking about something that
happened, directions and
locations, past continuous

11

20-24 Kasım
2017

Unit 6: What a good
story!
Pages 36-41

Talking about something that
happened, directions and
locations, past continuous

12

27 Kasım-01
Aralık 2017

Unit 7: Seeing the world
Pages: 42-47

Talking about plans, the world,
going to

13

04-08 Aralık
2017

Unit 7: Seeing the world
Pages: 42-47

Talking about plans, the world,
going to

14

11-15 Aralık
2017

Unit 8: What’s she like?
Pages: 48-53

15

18-22 Aralık
2017

Unit 8: What’s she like?
Pages: 48-53

Explaining who things are for,
describing people, adjectives and
adverbs
Explaining who things are for,
describing people, adjectives and
adverbs

Tatille ilgili konuşabilir, soru sorabilir,
şimdiki zaman ve geniş zamanı kullanabilir,
yardım isteyebilir ya da yardım önerebilir
Konum ve yer tariflerini anlayabilir,
geçmişte olmakta olan olaylar hakkında
konuşabilir, kısa bir hikâyeyi anlayabilir ve
yazabilir
Konum ve yer tariflerini anlayabilir,
geçmişte olmakta olan olaylar hakkında
konuşabilir, kısa bir hikâyeyi anlayabilir ve
yazabilir
Gezi ve planları hakkında konuşabilir,
dünyanın farklı yerlerini adlandırabilir, going
to ile gelecek planlarından bahsedebilir
Gezi ve planları hakkında konuşabilir,
dünyanın farklı yerlerini adlandırabilir, going
to ile gelecek planlarından bahsedebilir
Kişinin görünüşünü tarif edebilir, farklı
karakterler, beğeniler ya da tercihlerden
bahsedebilir, bir ziyaretçiyi karşılayabilir
Kişinin görünüşünü tarif edebilir, farklı
karakterler, beğeniler ya da tercihlerden
bahsedebilir, bir ziyaretçiyi karşılayabilir

---

---

25 Aralık
-07 Ocak
2018
15-21Ocak
2018

Describing someone’s day,
everyday activities, past simple
statements
Describing someone’s day,
everyday activities, past simple
statements

Final Sınavı

---

Bütünleme Sınavı

--Okt. Cüneyt BĠLDĠK
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