
8. SINIF İNGİLİZCE DERS BİLGİLERİ  

8. sınıf müfredat programımız, öğrencilerimizin lise eğitim müfredatına hazır olmalarını sağlamak 
amacıyla dünya edebiyatı eserlerinden oluşan bir program üzerinden yürütülmektedir. ‘Bridges to 
Literature 3’serisi üzerinden CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages)- 
Ortak Çerçeve Program B1 ve B1+ Dil Betimleyicisi kazanımları üzerinden yürütülmektedir. 
Öğrencilerimiz  farklı edebi türleri içeren; kurgusal metinler- hikaye, masal, drama, Çin efsanesi, 
şiir, kurgusal olmayan metinler- tarihi ve bilimsel bilgi içeren metinler ve biyografi yazın türleri 
üzerinde çalışırlar. Bu metinler, öğrencilerimizin aktif olduğu ve ‘neden, niçin, nasıl’ gibi sorularla 
öğrencinin temel olarak anlam becerisini ve eleştiri, analiz, sentez yapabilme, farklı bakış 
açılarından bakabilme yetilerini geliştiren etkinliklerle pekiştirilir. ‘Tema- Bazlı Dil Öğrenme’ 
modeli ilkeleri doğrultusunda da öğrencilerimizin gerçek hayat ilişkisi kurabilmesi, konuyu 
içselleştirmesi ve hedef dili kullanarak yorumlayabilmesi hedeflenmektedir. Program 
‘Communicative Approach’- İletişimsel Yaklaşım Metodu ve ‘Task- Based Learning’ - Proje Bazlı 
Öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. 

‘Tema Bazlı’ Dil Öğrenme Programı kapsamında; öğrencilerin öğrendiklerini yaşama 
geçirebilmelerini sağlayacak ortamlar düzenlenerek temalarımızla ilintili film gösterimleri, öğrenci 
sunumları, lise öğrencileriyle münazaralar yapılır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı gezileri de 
düzenlenmektedir. Her yıl aralık ayının ilk haftası düzenlediğimiz Amsterdam ‘Anne Frank Müzesi’ 
gezisi de İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çalışmalarımızı içselleştirmek, gerçek yaşam bağlantısı kurmak 
ve araştırma becerilerini pekiştirmek amaçlıdır.  

Yazma Programımız ise; öğrencilerimizin ‘Yazma Portfolyoları’ üzerinden hedef dilde farklı yazın 
türlerinin öğretildiği çalışmaları içermektedir. 8.sınıflarımızda üzerinde çalıştığımız yazı türlerinden 
bazıları; Descriptive Essay -(betimleyici kompozisyon), Narrative Essay- (anlatı kompozisyonu), 
Compare and Contrast Essay- (karşılaştırmalı kompozisyon), Expository Essay –(açıklayıcı 
kompozisyon) ve Persuasive Essay (ikna edici kompozisyon) çalışmalarıdır. ‘Süreç Odaklı Yazma’ 
yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin metin oluşturana kadar geçirdikleri sürede ortaya koydukları 
beceriler dikkate alınmakta olup, çalışmalarımız Prewriting- (hazırlık), Drafting- (taslak), Revising- 
(gözden geçirerek yazma), Editing –(düzeltme), Publishing- (yayınlama), Sharing–(paylaşma) 
aşamalarından geçerek son şeklini alır. Öğrencilere yazma süresi boyunca dönüt vermek, 
öğretmen ve akranlarından dönüt almasını sağlamak, öğrencinin kendi yazma stilini keşfetmesini 
sağlamak da program hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Müfredat programı,öğrencilerin dil öğrenim sürecinde hem araştırma becerileri hem de sözlü 
sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz okudukları kitapları 
daha iyi anlamak amacıyla kitaplarda geçen olayları araştırır ve bu olayların nedenlerini ve 
sonuçlarını tartışırlar. Critical Thinking (eleştirel düşünme), Problem Solving 



(problem çözme), Creativity (yaratıcılık), Communication (iletişim), Collaboration (iş birliği), 
Teamwork (takım çalışması) gibi 21.yüzyıl becerileri de çeşitli proje çalışmaları ve disiplinler arası 
çalışmalarla müfredat programımıza entegre edilmiştir.  

İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge English Language Assessment –B1 dil 
seviyesinde Cambridge English PET (Preliminary English Test) uluslar arası sınavına hazırlar. 

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla değerlendirilir. Süreç odaklı 
değerlendirmeler; yazma portfolyosu değerlendirmeleri, haftalık quizler (Spelling and Meaning 
Check), hafta sonu ödevleri, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından 
oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri, sınavlar ve 
dönem sonu karneleri yoluyla yapılır.  


