GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI
Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10
kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir) veya 24 kişilik close gruplar halinde kişiye özel programlar oluşturarak ilerleyebilirsiniz.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Birliği ülkelerin de yabancı dil eğitimini belli bir program için
de standart haline getirmiş, Avrupa Birliğinde geçerli resmi bir projedir. American Time Dil
Okulları, eğitim sistemini Avrupa Dil Portfolyosuna uyarlamış Türkiye'deki seçkin eğitim
kurumlarından biridir.
Yabancı dil eğitiminde Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun eğitim vermenin en önemli
unsuru "kendi kendini değerlendirme" diğer bir deyişle " self assessment" sistemidir.
Bu değerlendirme öğrencinin dinleme, anlama, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini göz önüne
alarak 5 seviyeden her birinde neler yapabileceğini açıklayan tanımlar içerir.
Bu sistem dâhilinde öğrenci dil eğitimindeki hedeflerini kendi belirleyebilmekte, kendini daha
doğru değerlendirebilmektedir. Böylece eğitim sonunda kat ettiği yolu daha net görebilir ve
eğitimine kendi yön verebilir.
Genel İngilizce programında Anlama, Okuma, Karşılıklı Konuşma, Sözlü Anlatım, Yazma
düzeyinde yapabilecekleriniz genel başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır;
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ANLAMA;








A1 SEVİYE / Yavaş ve net konuşulduğunda; kendimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili
temel ifadeleri ve bildiğim kelimeleri anlayabilirim.
A2 SEVİYE / İlgili olduğum alanlara ilişkin ifadeleri ve sık kullanılan kelimeleri
anlayabilirim. (Örneğin; temel, kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre ve meslek
vb.) kısa, net ve basit ifadelerdeki ve duyurulardaki ana fikri kavrayabilirim.
B1 SEVİYE / Boş zamanlarda iş, okul vb. çevrelerde sürekli olarak karşıma çıkan tanıdık
konularla ilgili net, standart konuşmadaki ana noktaları anlayabilirim. Güncel olaylar,
kişisel sorunlar ya da mesleki ilgi alanlarımla ilgili radyo ve televizyon programlarında
yer alan temel noktaları, yayın yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.
B2 SEVİYE / Bildiğim bir konu olması dâhilinde uzun konuşma ve sunumları anlayabilir
ve hatta karmaşık cümlelerden oluşan bir tartışmayı takip edebilirim. Televizyon
haberlerinin çoğunu ve güncel konularla ilgili programları anlayabilirim. Standart dilin
kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.
C1 SEVİYE / Aksana alışmak için zaman tanınması koşuluyla hızlı bir şekilde bile olsa,
canlı ya da banttan olmasına aldırmaksızın her türlü konuşmayı anlamada zorluk
çekmem.

OKUMA;






A1 SEVİYE / Katalog, ilan ya da afiş gibi metinlerdeki bildiğim isimleri, kelimeleri ve
basit cümleleri anlayabilirim.
A2 SEVİYE / Çok kısa ve basit metinleri okuyabilirim. Reklamlar, prospektüsler,
menüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük materyallerden belirli, tahmin edilebilir
bilgiyi bulabilirim ve kısa, basit kişisel mektupları anlayabilirim.
B1 SEVİYE / Günlük dilde sıkça kullanılan kelimeleri ve işle ilgili terimleri anlayabilirim.
Kişisel mektupları olayların, duyguların ve dileklerin tanımını anlayabilirim.
B2 SEVİYE / Yazarların tavır ve fikirlerini ortaya koydukları günümüz problemleriyle
ilgili makale ve raporları okuyabilirim. Çağdaş ve edebi metinleri anlayabilirim.
C1 SEVİYE / Kullanma kılavuzları, uzmanlık alanına giren makaleler ve edebi çalışmalar
gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık olan yazılı tüm metinleri okuyabilirim.
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KARŞILIKLI KONUŞMA;








A1 SEVİYE / Birisini tanıtabilirim, güncel selamlama ve ayrılırken kullanılan ifadeleri
kullanabilirim. İhtiyacım olduğu durumlarda ya da bildiğim konularda basit sorular
sorup cevaplayabilirim. Kısa ve basit ifadeleri kullanarak alışveriş yapabilirim. Sayılar,
miktar belirteçleri, fiyat ve zaman ifadelerini kullanarak konuşabilirim. İnsanlardan bir
şeyler isteyip onlara bir şeyler verebilirim. Söylenilenlerin daha yavaş şekilde
tekrarlanması ve söyleyeceklerimi oluştururken yardımcı olunması koşuluyla, basit bir
şekilde iletişim kurabilirim. Acil ihtiyaçlara yâda bildiğim konularda ilgili alanlarda
basit sorular sorabilir ve sorulan soruları cevaplayabilirim.
A2 SEVİYE / Mağazalarda, postanelerde ya da bankalarda alım satım işlemlerini
yapabilirim. Toplu taşıma araçlarını kullanabilir, temel soruları sorabilir ve bilet
alabilirim. Seyahatle ilgili basit bilgileri anlayabilir ve anlatabilirim. Bir restoranda
yemek ya da içecek sipariş verebilirim. İstediğim şeyi söyleyip fiyatını sorarak basit
alışverişleri gerçekleştirebilirim. Bir harita ya da plana göre soru sorup yön tarif
edebilirim. Bildiğim konular ve faaliyetler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişini
gerektiren basit ve alışılmış konularda iletişim kurabilirim.
B1 SEVİYE / Bilindik ya da ilgi alanıma giren basit diyalogları başlatabilir, devam
ettirebilir, kapatabilirim. Bir sağlık görevlisine, sağlık problemim hakkında anlaşılır ve
detaylı şekilde bilgi verebilir, onun sağlık sorunumla ilgili görüşlerin anlayabilirim. Bir
diyalogu ya da tartışmayı sürdürebilirim ama bazen ne istediğimi tam olarak
söylemeye çalışırken zorlanabilirim. Bir ürün ya da hizmet satın alırken satıcıyla fiyat
pazarlığı yapabilirim. Firmaların çağrı merkezleriyle herhangi bir konuda görüşerek
ihtiyacım olan bilgiye ulaşabilirim. Öğrendiğim dilin konuşulduğu ülkede seyahat
ederken karşılaşabileceğim birçok durumla başa çıkabilirim. Bildiğim, ilgi alanıma
giren ya da günlük hayatla ilgili (Örneğin; aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar)
konulara hazırlıksız olarak konuşabilirim.
B2 SEVİYE / Etkili bir şekilde konuşmayı başlatıp, devam ettirip sonuçlandırabilirim.
Kendi mesleğim hakkında ayrıntı soruları yanıtlayabilir, mesleğimi açık biir şekilde
anlatabilirim. İlgi alanıma giren konularla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgi verebilirim.
Yalnızca telefonda hizmet veren danışma hatlarını arayarak sorularımı sorabilir,
sorularımı ayrıntılı bir şekilde anlatabilir, verilen yanıtları eksiksiz bir şekilde
anlayabilirim.
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Duygularımın hangi yoğunlukta olduğunu iletebilir, kişisel öneme sahip olayları ve
deneyimleri belirtebilirim. Genel konulardaki uzun bir konuşmaya açık ve müdahil bir
tavırla dâhil olabilirim. Öğrendiğim dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşacak
derecede akıcı ve doğal şekilde iletişim kurabilirim. Tartışmalarda bildiğim konularda
görüşlerimi açıklayıp savunarak etkin olarak yer alabilirim.
 C1 SEVİYE / Dili anadil olarak konuşanların yer aldığı tüm konuşma ve tartışmalara
katılabilirim. Resmi ya da sivil bir kuruluşta o ülkenin dilini bilmeyen bir kişiye
tercümanlık yapabilirim. Bir haber programında konuk ağırlayabilirim. Genel, meslek
ve akademik konularla ilgili akıcı, doğru ve etkili şekilde konuşabilirim. Duygusal, imalı
ya da esprili kavramlar bulunan konuşmalarda, dili esnek ve etkili bir şekilde
kullanabilirim. Fikirlerimi, düşüncelerimi açık şekilde ifade edebilir ve nedenlerini
karmaşık cümlelerle ifade edebilirim. Hiç zorlanmandan her türlü tartışma ve
konuşmaya katılabilir, deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi
akıcı şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru olarak
belirtebilirim. Bir problemle karşılaşırsam, sorunu diğer kişiler farkına varmadan
geriye dönüp, ifadelerimi yeniden kurarak çözebilirim.

SÖZLÜ ANLATIM;







A1 SEVİYE / Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları tarif etmek için basit kalıplar ve
cümleler kurabilirim.
A2 SEVİYE / Basit bir dilde ailemi ve diğer insanları, yaşam şartlarını, eğitim geçmişimi
ve şuan da ki işimi, son zamanlarda ki işimi anlatmak için bir dizi kalıp ve cümle
kullanabilirim.
B1 SEVİYE / Deneyimlerimi, olayları, hayallerimi, umutlarımı ve amaçlarımı anlatmak
için ifadeleri basit şekilde bir araya getirebilirim. Görüşler ve planlar için kısaca
açıklamalar yapıp neden gösterebilirim. Bir hikâye anlatabilirim, bir kitap ya da filmin
konusunu aktarabilir ve tepkilerimi belirtebilirim.
B2 SEVİYE / İlgi alanıma giren bir dizi konuyla ilgili açık ve detaylı tanımlamalar
yapabilirim. Çeşitli seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını göstererek bir konu
hakkında görüş bildirebilirim.
C1 SEVİYE / Her konuda ve bağlama uygun olarak dinleyenin önemli noktaları fark
etmesine yardımcı olacak şekilde konuşmamı mantıklı ve etkili biçimde yapılandırıp,
açık ve anlaşılır bir tanımlama yapabilir ya da karşıt görüş bildirebilirim.
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YAZMA;







A1 SEVİYE / Kısa ve basit bir kartpostal yazabilirim. Formları kişisel bilgilerimle
doldurabilirim. (Örneğin; bir otel kayıt formuna adımı, uyruğumu ve adresimi yazmak
gibi)
A2 SEVİYE / Kısa, basit notlar ve mesajlar yazabilirim. Çok basit ve kişisel mektuplar
yazabilirim. (Örneğin; teşekkür mektubu)
B1 SEVİYE / Bildiğim ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim.
Deneyimleri ve izlenimleri tarif eden kişisel mektuplar yazabilirim.
B2 SEVİYE / İlgi alanıma giren bir dizi konuyla ilgili açık ve detaylı metinler yazabilirim.
Bir görüşü benimseyerek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve neden gösteren bir
kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini ortaya
çıkaran mektuplar yazabilirim.
C1 SEVİYE / Uygun bir üslupla açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli
noktaları fark etmesine yardımcı olabilecek etkili mantık yapısıyla durumu ortaya
koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Mesleki ya da edebi
çalışmaların özetlerini ve eleştirilerini yazabilirim.
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