HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

YÖK ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar
Hazırlık Sınıfı Track 3 için ölçme ve değerlendirme sisteminin aşağıdaki esaslar doğrultusunda
yürütülmesine karar verilmiştir.
Yazılı Anlatım* (%20)
Yazılı anlatım (First Draft) (%10): Öğrencilerden kendi seviyelerinde öğrendikleri yazılı anlatım türünü
(Bravo - Upper-intermediate ve Delta - Advanced seviyelerindeki öğrenciler için kompozisyon
türlerinden birini) kullanarak bir paragraf/kompozisyon yazmaları istenecektir.
Yazılı anlatım (Final Copy) (%10): Öğrenciler yazdıkları paragraf/kompozisyon üzerine derslerine giren
öğretim görevlileri tarafından geribildirim alacaklar ve öğrencilerden bir önceki
paragrafı/kompozisyonu aldıkları geribildirim ışığında düzelterek yazmaları istenecektir.
Sözlü Anlatım* (%20)
Öğrencilerden derslerde işledikleri konulara paralel olarak hazırlanan sorulara sözlü olarak bir
bütünlük içerisinde seviyelerinde öğrendikleri dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri kullanarak cevap
vermeleri istenecektir. Sorular paylaşıldıktan sonra öğrencilere bir süre tanınacak ve öğrenciler
konuşmalarını videoya çekip derslerine giren öğretim görevlileri ile paylaşacaklardır.
Pearson E-öğrenme Platformu (My English Lab*) (%60)
Öğrencilerden belli aralıklarla My English Lab üzerinde kendilerine ödev olarak gönderilen dil bilgisi,
kelime, okuma ve dinleme sınavlarını belli bir süre içerisinde tamamlamaları istenecektir.
Öğrencilerin bireysel çalışma amacıyla yaptıkları ünite alıştırmaları notlandırmaya dahil
edilmeyecek, yalnızca belli süre içerisinde tamamlamaları istenilen sınavlar değerlendirmeye
katılacaktır.
Kur sonunda yukarıda belirtilen yüzdelere göre öğrencilerin kur not ortalamaları hesaplanacak ve kur
not ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler Track 3’ü başarılı bir şekilde tamamlamış olacaklardır.

*Değerlendirmeye alınacak tüm ödev ve sınavlarla ilgili tarihler öğrencilerle kur içerisinde online
derslerinde ve Microsoft Teams’teki sınıflarında paylaşılacaktır.

Hazırlık Sınıfı’nı Başarı ile Tamamlama
1. Kur ortalaması: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı’nı kur ortalamalarıyla tamamlama şansları devam
etmektedir.
2. FLAT sınavı: 16 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan FLAT sınavının muadili bir sınav yöntemi
ile yapılması mümkün olmadığı için yapılmamasına, normal şartlarda bu sınava girecek öğrencilerin 21
Ağustos 2020’de yapılacak yaz okulu FLAT sınavına alınmasına karar verilmiştir. YÖK’ün 26 Mart 2020
tarihli açıklamasından sonra Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan karar gereğince 2019-20

Bahar Dönemi’nde devamsızlık alınmayacaktır ve Hazırlık Sınıfı’nı başarılı bir şekilde tamamlayamayan
tüm öğrenciler devamsızlıklarına bakılmaksızın 21.08.2020 tarihindeki FLAT sınavına girebileceklerdir.

