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ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ  

2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI 

SEÇMELİ YABANCI DİLLER DERSLERİ 

 

ÖĞRENCİ- VELİ BİLGİLENDİRME                 

 

 

9. SINIFLAR ALMANCA 

 

BÖLÜM HEDEFLERİ / AMAÇLARI: 

İkinci Yabancı Dil Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:   

 

 Öğrendikleri dili sevmek ve o dilde iletişim kurmaya istekli olmak, 

 Yabancı dili öğrenirken; kendi toplumsal değerlerini koruyarak görüş açısını genişletmek, farklı 

kültürlerin zenginliklerinden yararlanabilmek, 

 Kültürler arası etkileşime açık olmak; kendi kültürünü tanıdığı yeni kültürlerle karşılaştırıp 

farklılıkların doğallığını ve gerekliliğini kavramak, 

 Tüm kültürlere karşı hoşgörü ve empati geliştirmek, 

 Analitik ve eleştirel düşünerek öğrendiği dili derinliğini anlayabilmek, 

 Yabancı dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini uluslararası ölçütlere uygun düzeyde 

edinmek, 

 Almanca/Fransızca konuşulan ülkelerin tarihini, toplumunu ve kültürünü araştırmak, 

 Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu benimsemek, 

 Yabancı dilin, dış dünyaya açılan kapı olduğunu kavramak. Birden çok yabancı dil bilmenin iletişim 

gücü, kültür birikimi ve iş dünyasında sağladığı avantajların farkında olmak, 

 Yabancı dilde sanat eserleri okuyarak, yaratıcı dilin kaynağından beslenmek, 

 Dilini öğrendiği ülkenin yönetim sistemi, siyasi ve sosyal yapılarını inceleyip; demokrasi, sosyal 

eşitlik kavramları üzerinde düşünmeye başlamak, 

 Dünyanın geleceğini belirleyen uluslararası yapıların işleyişini kavramak. Bir gün bu yapıları 

oluşturanlardan biri olma hevesini taşımak. 

 

 

 

GENEL BİLGİLER: 

Yabancı dilin, dış dünyaya açılmakta ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize kavratmaya çalışmaktayız. 
Günümüzde birden fazla yabancı dil bilmek iş alanında aranan özellikler arasındadır.  

Amacımız; öğrencilerimize Almanca ve Fransızcayı günlük konuşmada hem yazılı hem sözlü iletişim 

kurabilecekleri düzeyde öğretebilmektir. Bu bağlamda, Özel Tarsus Amerikan Koleji olarak ikinci yabancı 

dil olan Almanca ve Fransızca eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bölüm olarak belirlediğimiz resmi 

seviyemiz A2 dir. Bu seviyelerini sertifikalandırmak amaçlı öğrenciler sene sonunda Uluslararası Sınavlara 

katılacaklardır.  

Ayrıca isteyen öğrencilerimizi okul sonrası çalışmalar yaparak B1 ya da B2 seviyesine hazırlamaktayız. 

 

 

*Başarılarımızın artması için haftanın üç günü okul sonrası destek vermekteyiz, ihtiyaç halinde lütfen 

öğretmeninize danışınız! 
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KİTAPLARIMIZ: 

Genial Klick Kursbuch A2(1-2 üniteye kadar işlenecektir.) 

Genial Klick ArbeitsbuchA2  

Kennst du..? (Grundstufe 1) (Okuma kitabı) 

Minticity Online Programı 

Defter (Hazırlık sınıfından kalan defter devam edilecektir.)  

Sunum dosyası: 80‘lik. 

 

ALMANCA ETKİNLİKLER: 

 

1. Her yıl Ekim ayında “Oktoberfest” kutlamaları yapılır. O gün şarkılar eşliğinde Almanya’ya özgü 

yemekler yenir, o güne özel etkinlikler yapılır.  

2. Yılbaşı zamanı ve Paskalya’da kültürel etkinlikler düzenlenir; özel kartlar hazırlanır. 

3. Kültürel yarışmalar düzenlenir. (Şarkı yarışmaları, bilgi yarışmaları, okuma yarışması, karaoke vs.) 

4. Özel ve milli günler kutlanır. 

5. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alınır. 

6. Çevre bilincini geliştirmek için etkinlikler yapılır. 

7. Bu sene içerisinde A2 sınavına katılmak isteyen öğrenciler Nisan - Mayıs ayında öğretmenin kararı 

ile sınava katılabileceklerdir. Fakat öğrenci bu yıl için bu sınava girmek zorunda değildir ancak  

10. Sınıfa geldiğinde bu sınava katılım mecburidir. 

8. Öğrencilerin isteği doğrultusunda, öğretmenin açıkladığı tarihe göre Almanya Kültür ve Eğitim 

gezisi yapılacaktır.  

9. Almanca ders içi etkinlikler, konu ile ilgili aktiviteler, oyunlar, yarışmalar yapılmaktadır. Ayrıca her 

dönem 2 kez olmak üzere ayın öğrencisi seçilip panoya fotoğrafı asılacaktır.  

10. Goethe Enstitüsü (Alman Kültür Merkezi) ile ortak çalışmalar planlanmaktadır. 

11. Minticity adlı bilgisayar destekli eğitim programı kullanılacaktır. 

 

SINIF KURALLARIMIZ:  

 

1. Derse zamanında geliyoruz. 

2. Derse girerken okul malzemelerimizi yanımızda bulunduruyoruz. 

3. Ders esnasında sınıf düzenin bozacak davranışlarda bulunmuyoruz. 

4. Ders esnasında cep telefonu kesinlikle kullanmıyoruz. Sınıfa girmeden önce cep telefonumuzu 

sınıf kutumuza koyuyoruz. 

5. Sınıf içerisinde izinsiz dolaşmıyor ve gürültü yapmıyoruz. 

6. Sınıfa su haricinde yiyecek ve içecekle girmiyoruz. 

7. Sınıfımızı her zaman temiz ve düzenli tutuyoruz.  

8. Derslerde Almanca konuşuyoruz. 

9. Derse katılım esnasında izin alarak konuşuruz. 

10. Derse gelirken okulun kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun geliyoruz. 

11. Derslerimizde Akademik Dürüstlük Politikasını en üst düzeyde önemsiyor ve uyguluyoruz.  

            12. Eksiklerimizi ve derse katılımımızı düzenli olarak takip ediyoruz.                                                                                          

13. Ödevler yapılmadığı taktirde telafi hakkını ancak okul sonrası saatinde yapma fırsatı 

bulabileceğimizi   unutmuyoruz. Öğretmenin belirlediği zaman çerçevesinde ödevler kabul 

edilecektir. Zaman aşımına uğramış ödevler kabul edilmeyecektir. 

 

 Bunları yapmadığımız takdirde neler yaşayacağız?  
Sizlerin de takip edeceğiniz sözlü değerlendirme sisteminde davranışa ilişkin gereken puanlar 

düşecek ve bu durum sözlü notunuza doğrudan doğruya yansıyacaktır. 
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SINAVLAR, PROJELER, PERFORMANS NOTLARI: 

 

Sınavlar:  

 

Sınıf seviyelerini daha sağlıklı belirlemek adına sene başında Seviye Tespit Sınavı uygulanacaktır. Ancak 

kesin ve son kararı yine ders öğretmeninin kendisi verecektir.  

 

Her dönem 2 sınav, 2 quiz  ve bir Uygulama Sınavı yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaca göre ara testler 

uygulanacaktır. Bunlar da  performans notlarına geçecektir. Her iki  dönemde 2 adet performans notu 

verilmektedir; Uygulama sınavı notu öğretmenin uyguladığı Uluslararası standartlarda hazırlanan sınavlar 

doğrultusunda yapılacaktır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak ve öğretmenin onayı olduğu taktirde öğrenci 

yüksek kurdan Uluslrarası sınava katılabilecektir. Bu sınavı geçtiği taktirde ikinci dönem karnesine 3. Sözlü 

notu “100” olarak geçecektir. 

 

1.ve 2. dönem uygulama sınavı ise (sözlü sınav uygulaması) bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır.  

2. dönem öğrenci Uluslararsı bir sınava katılmış ve sertifika hakkı kazanmış ise uygulama notu da karneye 

“100” olarak geçecektir. 

 

Öğrenci A2 sınavına katılmış ise B1 ve ya B2 sınavının tamamını kendi öder. Okulumuz sadece A2 sınav 

ücreti karşılamaktatdır. 

Öğrenci herhangi bir sınava katılmamış direk olarak B1 veya B2 sınavına katılacak ise sadece sınav ücreti 

farkını öder. 

 

 

 

*Performans notlarının girişleri okulun belirlemiş olduğu elektronik ortamda  veli,  öğrenci ve öğretmen 

tarafından takip edilebilir 

 

 

 

 

 

Bir dil öğrenmek, dünyaya açılan bir pencere daha demektir.  

 

Başarılı bir yıl dileriz!.. 

 

 

 

 

 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ İKİNCİ YABANCI DİL BÖLÜMÜ  

 


