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 “SÖZ SENDE”  

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ  

SERBEST KONUŞMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN AMACI 

Madde-1 Hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin; 

 İngilizce okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin 

geliştirilmesi, 

 Kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma ve problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesi,  

 Kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayarak yabancı dil öğrenmeye 

yönelik bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi, 

 Yabancı dildeki kelime dağarcıklarının zenginleştirilerek öğrenci odaklı ve çok yönlü 

öğrenme ortamlarında gündelik hayatta ihtiyaçları olan yabancı dil konuşma 

becerilerinin geliştirilmesi, 

 İletişim kurma ve etkileşim becerilerinin artırılması, 

 Bilgi teknolojilerinden yararlanarak yabancı dil öğrenme becerilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI 

Madde-2 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 

Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 

 

YARIŞMANIN KAPSAMI 

Madde-3 Bu şartnamenin kapsamı; yarışmanın konusunu, yarışmaya katılacakları, katılma 

şartlarını, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve  yarışma takvimine 

ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  

 

YARIŞMANIN KONUSU 

Madde-4 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı hazırlık sınıfı bulunan okulların İngilizce 

hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerinin yabancı dil iletişim seviyelerini tespit 

etmek ve   geliştirmek.  

   

YARIŞMAYA KATILACAKLAR  

Madde-5 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı hazırlık sınıfı bulunan okullarda 1. yabancı 

dil dersini İngilizce olarak öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencileri yarışmaya 

katılabilecektir.  

 

YAPILACAK İŞ ve  İŞLEMLER  

Madde-6 

a) Okullar: 

1. Yarışmaya İngilizce hazırlık sınıfı olan her okul katılacaktır. 

2. Okul müdürlüklerince; okul müdürü veya görevlendireceği hazırlık 

sınıflarından sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında iki İngilizce 

öğretmeninden “Seçici Kurul” oluşturulacaktır. 
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3. Öğrenciler, yarışma tarihi ve yeri ile ilgili okullarda okul yöneticileri ve 

İngilizce öğretmenleri tarafından bilgilendirilecektir.  

4. Yarışmanın duyurusu okul duvar gazetelerinde ve genel ağ sayfalarında okul 

yönetimlerince yapılacaktır. 

5. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler yarışma takviminde belirlenen başvuru 

tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvuruda bulunacaktır. 

6. Seçici Kurul yarışma esnasında öğrencilere verilecek konuşma konularını 

hazırlık sınıfı öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak 

yarışmadan önce tutanakla belirleyecektir. 

7. Seçici Kurul tarafından belirlenen konular yarışma sürecinde kura usulü ile 

seçilerek yarışmacılara verilecek, ön hazırlık yapmadan yarışmacıların verilen 

konu üzerinden 5 dakika süre ile İngilizce konuşmaları istenecektir.  

8. Yarışmada öğrenciler Seçici Kurul tarafından ekteki değerlendirme anahtarına 

(Rubric) göre ayrı ayrı değerlendirilecek, her öğrenci için Kurul üyeleri 

tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak yarışmacının 

değerlendirme sonuç puanı belirlenecektir.  

9. Seçici Kurulca yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen ilk üç dereceye 

giren öğrencilerin bilgileri okul yönetimleri tarafından ilçe millî eğitim 

müdürlüğüne gönderilecektir. 

10. Yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren İngilizce Dil Kampına katılacak 

öğrencilerin izin işlemleri okul yönetimlerince yapılacaktır. 

 

b) İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri 

1. Kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır. 

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı hazırlık sınıfı bulunan bütün okullara 

yarışmanın duyurusu yapılacaktır. 

3.  Okullarda yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren öğrenci listeleri il millî 

eğitim müdürlüklerince Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletilecektir. 

 

c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

1. Valiliklere yarışmanın duyurusu yapılacaktır. 

2. Yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilerin İngilizce Dil Kampına 

katılımı ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir. 

3. İngilizce Dil Kampına katılan öğretmen ve öğrencilere “Katılım Belgesi” 

düzenlenecektir. 

4. İngilizce Dil Kampına katılacak öğrencilerin izin işlemleri mahallinde 

yapılacaktır. Katılımcılardan öğrencilerin ulaşım giderleri kurumlarınca, 

yemek ve barınma giderleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce; yönetici ve 

öğretmenlerin tüm   giderleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 

karşılanacaktır.    

5. Yarışma sonucunda her okuldan ilk üç dereceye giren öğrencilerin listeleri 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında ilan edilecektir. 

 

 

ÖDÜLLENDİRME 

Madde-7 Yarışmada Ödüllendirme 

1. Okul, ilçe ve il genelinde dereceye giren öğrenciler yerel imkânlar dahilinde 

ödüllendirilebilecektir. 
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2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı hazırlık sınıfı bulunan okullarda yapılan 

yarışma sonucunda Okul Seçici Kurulu tarafından belirlenen, ilk üç dereceye giren 

öğrenciler, 1 yönetici ve 1 İngilizce öğretmeni nezaretinde Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğünce belirlenecek tarih ve yerde düzenlenecek İngilizce Dil Kampına 

katılmaya hak kazanacaktır. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Madde-8 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yarışmanın valiliklere 

duyurusunun yapılması. 

16 Ekim 2017* 

 

Okullarda Seçici Kurulların oluşturulması, yarışmaya katılacak 

öğrencilerin okul yönetimlerine başvuruların alınması. 
23 Ekim 2017* 

Okullarda “Serbest Konuşma Yarışması”nın yapılması. 4-5 Aralık 2017 

Okul Seçici kurulu tarafından belirlenen ilk üç öğrenci bilgilerinin 

ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi. 
13 Aralık 2017* 

İlçe millî eğitim müdürlüklerince yarışma sonucunda dereceye giren 

öğrencilerin bilgilerinin il millî eğitim müdürlüklerine 

gönderilmesi. (Öğrenci bilgilerinin yer aldığı listelerin süresinde 

teslim edilememesinden ve yaşanacak gecikmelerden ilçe millî 

eğitim müdürlükleri sorumludur.)   

15 Aralık 2017* 

İl millî eğitim müdürlüklerince yarışma sonucunda dereceye giren 

öğrencilerin bilgilerinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne  

gönderilmesi. (Öğrenci bilgilerinin yer aldığı listelerin süresinde 

teslim edilememesinden ve yaşanacak gecikmelerden il millî eğitim 

müdürlükleri sorumludur.)   

18 Aralık 2017* 

Yarışma sonucunda ilk üç dereceye giren İngilizce Dil Kampına 

katılacak öğrencilerin Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web 

sayfasında ilan edilmesi. 

25 Aralık 2017* 

İngilizce Dil Kampı  
Tarih ve yer ileride 

bildirilecektir. 

*Söz konusu tarihlerde yapılacak başvuru ve gönderiler belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır. 

  

 

İRTİBAT BİLGİLERİ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Adres: Atatürk Bulvarı No.98 Millî Eğitim Bakanlığı 

Merkez Bina Kat: 5 B Blok 06680,  Çankaya, Ankara 

Tel: 0 312 413 15 77                                                                                                 

 



 

 

                                 RUBRIC for SPEAKING ASSESMENT                                                                                                                          
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