1. PROJENİN ADI

:

DYNED’LE “OKULLAR YARIŞIYOR’’ PROJESİ

2. PROJE KOORDİNATÖRÜ

:

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3. PROJE TÜRÜ

:

Eğitim

4.PROJE SÜRESİ

:

2019– 2020 Eğitim – Öğretim Yılı

5. PROJENİN BAŞLANGIÇ /

:

09 EYLÜL 2019 - 15 MAYIS 2020

BİTİŞ TARİHLERİ

6.PROJE ÖZETİ:
Bakanlığımızın 2023 eğitim Vizyon planı, niteliği arttırma politikaları içinde öğrencilerin en
az bir dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacı yer
almaktadır. Dyned sistemi içerisindeki Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve
yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanmıştır. Ayrıca 2023
eğitim Vizyon yabancı dil planında öğrencilerin bilgi birikimleri ve yeteneklerini üretime
dönüştürebilmesi ve vasıflı bireyler olabilmeleri için teknolojiyi bir araç olarak aktif bir şekilde
kullanmaları da belirtilmektedir. DynEd bilgisayar ve mobil tabanlı, görsel, işitsel ve kontrol edilebilen
dinamik özellikleriyle öğrencileri sürekli aktif tutarak teknolojiyi en etkin bir biçimde kullanan tasarım
ürünüdür. Öğrencilerin kademelerine göre farklılaşan içeriğiyle, öğrencilerin bilişsel düzeylerine
uygun dil öğrenimini bilgisayarlar üzerine taşıyan gerçek hayat benzeri bir uygulamadır. Bu uygulama
ile bireyler kendi kendine İngilizce öğrenebilmektedir.
7. PROJE AMACI:
2023 Vizyonu İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ


Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarında
DYNED İngilizce Dil Öğrenme Sisteminin etkili ve verimli kullanımının sağlanması ve tüm
okullarımızdaki öğrencileri sistemin içinde aktif görmek.



Yabancı dil eğitiminde okullarda İngilizce öğretimi başarısına katkı sağlamak.



Her öğrencinin sınıf ortamı dışında da İngilizce konuşma, dinleme ve anlama fırsatı yaratmak.



Öğrencilerin dil gelişimlerindeki ilerlemelerini ve eksikliklerini kendi kendilerine görmelerini
sağlamak



Öğrencilerin yabancı dil başarı ortalamalarının gelişimini izlemek ve yabancı dil öğrenme ve
kullanma verimini artırmak.



Öğretmenlere, sınıf içi ve sınıf dışında da İngilizce öğretiminde kullanabilecekleri çağdaş, aktif
ve teknolojik kaynak sağlamak.



Yabancı dil eğitiminde veli, öğrenci, öğretmen ve okul idaresine sorumluluk kazandırmak.

8. HEDEF GRUPLAR:
Yalova ilinde bulunan resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12. sınıf öğrencileri.

9. YARIŞMA YÖNERGESİ:
“ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNEDLE” projesi yarışması ilimizde İlkokul
4.sınıf; ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar; ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri arasında
09 Eylül 2019 - 15 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacaktır.

9.1.Yarışmada Dikkat Edilecek Hususlar:
 Düzenli olarak haftanın her günü programın kullanılması
 Her kullanımda ideal çalışma süresinin 30 - 40 dakika olması
 Çalışmaların % 100 ünün tamamlanması, beceri sınavlarından yüksek notlar alınması
 Kontrol panelindeki tekrar, ses kaydı ve kulaklık tuşlarının sıklıkla kullanılması; geri, ileri,
alt yazı ve çeviri tuşlarını mümkün oldukça az kullanılması
 En yüksek çalışma notunun olması ( +6 /+ 12)

9.2.Yarışma Değerlendirme Kriterleri:


Çalışmalar hesaplanırken, bütün öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise dâhil) öncelikle First
English (FE) ya da English for Success (EFS) yazılımlarından toplamda en az 8 üniteyi %80
ve üzeri oranda bitirmiş olması koşulu ile yüksek olan Study Score (SS) puanları esas alınacak.



Bu 8 ünite, FE ya da EFS yazılımlarının birlikte toplamından hesaplanır. Yani, FE ve EFS
yazılımlarının birlikte toplamında %80 ve üzeri düzeyde 8 üniteyi bitiren öğrencilerin Study
Score (SS) dikkate alınır, bu koşulu sağlamayan öğrencilerin Study Score dikkate alınmaz.



DİKKAT! Öğrencinin Study Score 12 olsa bile, toplamda 8 üniteyi; %80 ve üzeri seviyede
bitirmemişse öğrencinin Study Score’u dikkate alınmayacaktır.



4. Toplamda 8 ünitenin %80 ve üzeri seviyede bitirilmiş olma koşulu sağlanmak kaydı ile,
öğrencilerin Study Score eşit olması halinde, bu kez öğrencilerin %80 ve üzeri seviyede
bitirmiş oldukları ünite sayıları hesaplanır.Ünite sayısı fazla olan öğrenci sıralamada öne geçer.



Eşitliğin devam etmesi halinde, bu kez öğrencilerin Mastery Test ortalamalarına bakılır. FE
Mastery Test, ya da EFS modüllerinden hangi Mastery Test ortalaması yüksek ise o Mastery
Test ortalaması dikkate alınır.



Eşitliğin devam etmesi halinde bu kez, başlangıç tarihi 09 Eylül 2019, bitiş tarihi 15 Mayıs
2020 girilip ve tüm eğitim yazılımları seçilip öğrencilerin toplam çalışma süreleri dikkate alınır.



Eşitlik bozulmadı ise, bu kez öğrencilerin İngilizce derslerindeki not ortalamalarına
bakılacaktır.



İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki DynEd İngilizce sınıf temsilcileri okul
birincilerini belirlemek için DynEd çalışma kayıtlarını kullanacaklardır.



Raporda 9 Eylül 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 aylarına kadarki çalışma kayıtları dikkate
alınacaktır.



Yalova il milli eğitim müdürlüğü DynEd sayfasında yayınlanan “DynEd ödüllendirme
kriterleri’’ esas alınacaktır.



İlçe millî eğitim müdürlüğü, okullardan gelen raporlara göre yarışma esaslarını sağlayan
ilkokul, ortaokul ve lise DynEd ilçe birincilerini, ikincilerini ve üçüncülerini belirleyip
ödüllendirecek ve il millî eğitim Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.



İl millî eğitim müdürlüğü DynEd il koordinatörü başkanlığında ve DynEd il koordinatör
yardımcısı ve proje ekibi tarafından il raporlarına göre her okul türünden (ilkokul, ortaokul ve
lise) il birincilerini, ikincilerini ve üçüncüleri belirlenecek ve ödüllendirilecektir.

** DYNED”LE – “OKULLAR YARIŞIYOR’’ projesi yalova.meb.gov.tr web sitesi
adresinde DynEd başlığında okulların kullanımına sunulacaktır.

10.ÖDÜLLENDİRME:
Dyned ’le Okullar Yarışıyor Projesi Yarışmaya Katılan Öğrenciler, Öğretmenler Ve Okullar
Olarak 3 Kategoride Değerlendirilecektir.
10.1. Öğrencilerin ödüllendirilmesi
İl genelinde en az 8 üniteyi %80 oranında bitirmiş ve en yüksek Wss puanına ulaşan
Öğrencilerin ödüllendirilecektir.
İLKOKUL
İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Akıl ve zeka oyunu +Teşekkür Belgesi)
ORTAOKUL
İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Akıl ve zeka oyunu +Teşekkür Belgesi)
LİSE ( MESLEKİ)
İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Akıl ve zeka oyunu +Teşekkür Belgesi)
LİSE (AKADEMİK)
İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Akıl ve zeka oyunu +Teşekkür Belgesi)

10.2. Öğretmenlerin ödüllendirilmesi
İl genelinde en az 8 üniteyi %80 oranında bitirmiş ve en yüksek Wss puanına ulaşan
Öğrencilerin dersine giren öğretmenler ödüllendirilecektir.
İLKOKUL
İlk 3 Dereceye Giren öğrencilerin öğretmenlerine (Plaket +Teşekkür Belgesi)
ORTAOKUL
İlk 3 Dereceye Giren öğrencilerin öğretmenlerine (Plaket +Teşekkür Belgesi)
LİSE ( MESLEKİ)
İlk 3 Dereceye Giren öğrencilerin öğretmenlerine (Plaket +Teşekkür Belgesi)
LİSE (AKADEMİK)
İlk 3 Dereceye Giren öğrencilerin öğretmenlerine (Plaket +Teşekkür Belgesi)

10.3. Okulların ödüllendirilmesi
il genelinde en az 8 üniteyi %80 oranında bitirmiş ve en yüksek wss puanına ulaşan
öğrencilerin okulları ödüllendirilecektir.
İLKOKUL
İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilerin OKULLARI (Plaket +Teşekkür Belgesi)
ORTAOKUL
İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere OKULLARI (Plaket +Teşekkür Belgesi)
LİSE ( MESLEKİ)
İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere OKULLARI (Plaket +Teşekkür Belgesi)
LİSE (AKADEMİK)
İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere OKULLARI (Plaket +Teşekkür Belgesi)

11. PROJE EKİBİ
HÜSEYİN ÇİBİR

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı / DynEd İl Koordinatörü

BAHAR AKINCI

DynEd İl Koordinatör Yardımcısı

MİKAİL ELÇİ

İl Millî Eğitim ARGE Birimi

