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Sevgili Öğrencilerimiz, 

Yıldız Ailesi'ne hoş geldiniz. 

Yıldız Teknik Üniversitesinin misyonu, fark yaratan mezunlar vermektir. Bu fark yaratma 

sürecinde yabancı dil en önemli unsurlardan biridir. Bugünün dünyasında rekabet edebilmek 

için ana dile ek olarak, yaygın şekilde kullanılan ikinci bir dile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle YTÜ'de eğitim %30 veya %100 İngilizce olarak verilmektedir. 

İngilizce düzeyi lisans eğitimi programlarına başlamaya yeterli olmayanlar öğrencilerimiz 

normal süresi bir akademik yıl olan İngilizce Hazırlık Programı'na devam etmektedir. 

Amacımız İngilizce Hazırlık Programı sonunda, öğrencilerimizin İngiliz dilinde ileri düzeyde 

bilgi ve beceriye sahip, 4 dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kazanmış, ömür 

boyu öğrenmeye ve ekip çalışmasına yatkın bireyler olarak lisans programlarına devam 

etmelerini sağlamaktır. Bu süreçte başarı, büyük ölçüde sizin planlı çalışmanıza, derslere devam 

etmenize, verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmanıza bağlıdır. 

YTÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), Hazırlık programını Amerika Birleşik 

Devletleri'nde veya İrlanda'da tamamlama fırsatı sunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi ile 

Northern Virginia Community College (NOVA), arasında yapılan eğitim işbirliği protokolü ile 

YTÜ öğrencilerine İngilizce hazırlık öğrenimlerinin bir parçası olarak NOVA'da bir yarıyıl ya 

da yaz dönemi süresince İngilizce öğretim verilecektir. Diğer yandan YTÜ ve Dublin City 

University (DCU) arasında İngilizce Dil öğretimi programı için uluslararası bir işbirliği 

gerçekleştirilmiştir. Bu işbirliği 15 haftalık bahar dönemi veya 8 haftalık yaz dönemi şeklinde 

YTU-DCU ortaklı iki programı kapsamaktadır. 

YTÜ, YDYO olarak nitelikli kadromuz ve çağdaş eğitim uygulamaları ile iyi bir dil eğitimi 

vermenin yanı sıra, öğrencilerimizi sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen, kendi kendine 

öğrenmesini bilen, üniversite eğitimine hazır parlayan birer yıldız olarak yetiştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

Hepinize başarılı bir akademik yıl dilerim. 

Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak  

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
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Sevgili Öğrenciler, 

Temel İngilizce Bölümüne hoş geldiniz. Bu el kitabı sizleri Temel İngilizce Bölümü'nde verilen 

dersler, ders değerlendirmeleri ve uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgilendirmek üzere 

hazırlanmıştır. 

Hazırlık Öğretiminde hedefimiz sizlere tüm yaşamınız boyunca gerekli olacak yabancı dil olan 

İngilizcenin temel bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Diğer bir amacımız, dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma alanlarında akademik becerilerinizin geliştirilmesidir. Hazırlık Öğretimi 

süresince, dil eğitimi ile beraber çeşitli alan ve konularda bilgi birikiminizi zenginleştirmek 

hedeflerimiz arasındadır. 

Bu hedeflere ulaşmamızda en önemli görev siz sevgili öğrencilerimize düşmektedir. Sizlerden 

derslere düzenli devam etmeniz, ders materyallerinizi eksiksiz getirmeniz, derslere katılmanız, 

ödevlerinizi zamanında ve eksiksiz yapmanız beklenmektedir, Hazırlık Öğretiminin sizler için 

iyi bir öğrenim süreci olmasını diliyor, hepinize başarılı bir akademik yıl diliyoruz. 

 

 

Öğr. Gör. Tolga Aktürk 

Temel İngilizce Bölüm Başkanı 

 

Öğr. Gör. Eda Abbasioğlu                                                  Öğr. Gör. Duygu İlkdoğan Serbes 

Temel İngilizce Bölüm Başkan Yrd.                                 Temel İngilizce Bölüm Başkan Yrd. 
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YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (HAZIRLIK ÖĞRETİMİ) 

Vizyon: Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı 

dil bilgisinin temel bilgi ve becerilerini kazandırarak, sadece sınırlı bir öğretim sürecine 

sığdırılmayacak olan yabancı dil öğrenimini gelecekte de sürdürebilmeleri için sorumlu ve 

bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Misyon: Temel yabancı dil öğretimi veren bir bölüm olarak, dil öğrenimindeki çağdaş 

yaklaşımları, yöntem ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla birleştirerek nitelikli ve modern bir 

dil öğretimi vermektir. 

Program Amaçları: Bölümün vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülen Temel İngilizce 

Bölümü Yabancı Dil Öğretim Programının amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1.   Öğrencilere yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı 

olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerini sağlayacak iletişim becerilerini kazandırarak başarılı 

kariyer edinmelerinde yardımcı olmak, 

2.   Öğrencilerin yurtiçi ya da yurtdışı lisansüstü/özel amaçlı öğretim programlarında 

yapacakları akademik çalışmalarında yabancı kaynaklardan yararlanabilmeleri için gerekli olan 

yabancı dil iletişim becerilerine sahip olmalarını sağlamak, 

3.   Sözlü ya da yazılı kitle iletişim araçları ile elektronik bilgi ortamları aracılığıyla yabancı 

dildeki yayınları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak, 

4.   Öğrencilere yabancı dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırırken 

etkin öğrenme için gerekli olan davranış, alışkanlık ve üst bilişsel farkındalık düzeyini de 

kazandırmak, 

5.   Öğrencilerin lisans öğrenimleri sırasında alacakları yabancı dil derslerine temel oluşturacak 

düzeyde dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak, 

6.   Öğrencilerin, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılması düşünülemeyen yabancı dil 

öğrenimini, tüm akademik ve mesleki yaşamları boyunca da sürdürebilmeleri için sorumlu, 

bağımsız ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak. 
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1. ÖĞRETİM SİSTEMİ: 

Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında 100 üzerinden en az 60 başarı notunu 

alamayan öğrenciler Hazırlık Öğretimine devam etmek zorundadırlar. 

Öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavından elde ettikleri başarıya göre; 

 C - Beginner (Başlangıç) 

 B - Elementary (Başlangıç Üstü) 

 A - Pre – Intermediate (Orta Altı)     düzeylerindeki sınıflara yerleştirilirler. 

Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi iki (2) yarıyıldır. Her yarıyılda 16 hafta öğretim yapılır. 

Öğrenciler düzeylerine göre haftada; 

Düzey                                               Haftalık Ders Saati 

C (Başlangıç)   25 

B (Başlangıç Üstü)   25 

A (Orta Altı)   20 saat öğrenim görürler. 

1.1.     DERSLER VE İÇERİKLERİ: 

Hazırlık Programında 4 farklı ders verilmektedir. Bunlar; 

1.  Coursebook: Öğrenciler, bu derste İngilizce dil becerilerine temel teşkil edecek dilbilgisi 

altyapısını edinirler ve öğrenilen dilbilgisini okuma ve dinleme aktiviteleri ile pekiştirirler. 

2.  Reading: Dersin amacı öğrencilere temel okuma becerilerini kazandırmak ve akademik 

metinleri okuyup anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler farklı konular hakkındaki metinleri 

okuyup yorumlama becerilerini kazanırlar. 

3.  Listening & Speaking: Öğrenciler, dinleme becerisini geliştiren farklı konularda dinleme 

parçaları dinler ve bunların faklı soru tipindeki alıştırmalar ile konuşma becerilerini geliştiren, 

hedef sözcüklerin kullanımını ve telaffuzunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparlar. Not alma 

becerisinin geliştirmek de dersin hedefleri arasındadır. 

4.  Writing: Dersin amacı, farklı yazı türlerini öğretmek ve bu türlerde öğrencilerin yazı 

becerilerini geliştirmektir. 
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1.2.     DERS KİTAPLARI: 

Seviyelere göre kullanılacak olan kitaplar aşağıdaki gibidir: 

C Kuru:   

Coursebook : New Language Leader Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate 

Reading : Reading Explorer 2 (Bahar Yarıyılı) 

L & S  : Northstar 2 (Bahar Yarıyılı) 

Writing  : YTU Writing Pack 

 

B Kuru: 

Coursebook : New Language Leader Elementary / Pre-Intermediate/ Intermediate 

Reading : Reading Explorer 2 (Bahar Yarıyılı) 

L & S : Northstar 2 (Bahar Yarıyılı) 

Writing          : YTU Writing Pack 

 

A Kuru: 

Coursebook : New Language Leader Pre-Intermediate/ Intermediate 

Reading : Reading Explorer 2 (Bahar Yarıyılı) 

L & S : Northstar 2 (Bahar Yarıyılı)  

Writing : YTU Writing Pack 

 

 

 

Ders kitaplarını okulumuzda açılan stantlardan,  ders materyallerini ise fotokopi merkezimizden 

temin edebilirsiniz. 

 

 

 



6 
 

1.3.     DERS SAATLERİ ve HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ: 
 
A KURU: 
 

 

A Başlangıç Saati Süre Bitiş Saati 

1 13:15 45 14:00 

Ara 14:00 10 14:10 

2 14:10 75 15:25 

Ara 15:25 15 15:40 

3 15:40 75 16:55 

 
 
B KURU: 
 

B Başlangıç Saati Süre Bitiş Saati 

1 13:15 45 14:00 

Ara 14:00 10 14:10 

2 14:10 75 15:25 

Ara 15:25 15 15:40 

3 15:40 75 16:55 

 
 
C KURU: 
 

 

C Başlangıç Saati Süre Bitiş Saati 

1 09:00 45 9:45 

Ara 9:45 10 9:55 

2 9:55 75 11:10 

Ara 11:10 15 11:25 

3 11:25 75 12:40 

 
 
 
 
 

 



7 
 

1.4.    SINAVLAR ve DEĞERLENDİRME: 

Her dönem tüm kurlarda aşağıdaki tablo uygulanır. 

YARIYIL DEĞERLENDİRMESİ     AĞIRLIK YÜZDESİ  

Yarıyıl İçi 1. Sınav (Midterm Exam I)     % 20  

Yarıyıl İçi 2. Sınav (Midterm Exam II)     % 20  

3 Kısa Sınav (3 Quizzes) (30 pts.- 30 pts.- 40 pts)    % 20  

2 Okuma Sınavı (2 Reading Quizzes)     % 10  

Yazma Dosyası (Writing Portfolio)      % 10  

Sunum Ve Sözlü Sınav (Presentation and Oral Exam)   %15  

Derse Katılım (Class Participation)      % 5  

             

100 (+10*) 

*Online Ödev Kontrolü (Bonus) 

 

Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Geçme Ölçütleri: 

Hazırlık Öğretimini güz yarıyılı sonunda başarıyla bitirebilmek için, güz yarıyılı dönem içi not 

ortalaması en az 50 ve güz yarıyılı sonu yapılan İYS’den en az 60 alınması koşuluyla güz 

yarıyılı sonu başarı notunun %50’si ile İYS notunun %50’sinin toplamının en az 60 olması 

gereklidir. Güz yarıyılı devam zorunluluğu % 80’dir. 

Bahar Yarıyılı (2.yarıyıl) Geçme Ölçütleri: 

Hazırlık Öğretimini bahar yarıyılı sonunda başarıyla bitirebilmek için, bahar yarıyılı sonu 

yapılan İYS’den en az 60 alınması koşuluyla güz ve bahar yarıyılı dönem içi başarı notlarının 

ortalamasının %50 si ile İYS notunun %50 sinin toplamının en az 60 olması gereklidir. Bahar 

yarıyılı devam zorunluluğu % 80’dir. 

Devamsızlık haklarını dolduran öğrenciler takip eden dönemde derslere katılabilirler ancak yıl 

içi sınavlarına ve yılsonu İYS'ye giremezler. 
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1.5.    YAZ OKULU: 

Yaz Öğretimi en az 5 haftalık (125 saat) bir süreç olup, zorunlu değildir. Hazırlık Yaz 

Öğretimine, ilgili akademik yılda Hazırlık Öğretimine devam edip başarısız olan ya da 

devamsızlıktan kalan öğrenciler katılabilirler. Yaz Okulu için de devam koşulu % 80'dir. Bu 

koşulu yerine getiremeyen öğrenciler Yaz Okulu sonunda yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı'na 

giremezler. 

Yaz Okulu Geçme Ölçütleri: 

Yaz Okulu Öğretimi boyunca % 80 devam koşulunun sağlanması durumunda; 

Yaz Okulu Dönemi notlarının % 50 + İngilizce Yeterlilik Sınavının (IYS) % 50 > 60 olmalıdır. 

Yaz öğretimi için ayrıntılı başarı değerlendirmesi yaz öğretimi başında ilan edilir. 

1.6.     DERSLERE DEVAM: 

Hazırlık ve Yaz Öğretiminde yönetmelik gereği en az % 80 oranında derslere devam 

zorunluluğu vardır. Öğrenciler sağlık, sosyal ve sportif etkinlik gibi tüm mazeretlerini % 20 

devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadırlar. Üniversitemizce onaylanan sosyal ve 

sportif etkinlikler öğrencinin devamsızlık süresinden sayılmaz. Mazeretlerin sınav günlerine 

rastlaması durumunda, mazeret sınavlarına kabul işlemi, lisans öğrencileri için uygulanan 

esaslar çerçevesinde yürütülür. Uzun süreli rahatsızlıkları belgeleyen raporların kabulü 

Yüksekokul Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. 

1.7.     İZİNLİ SAYILMA: 

Öğretimin sürekliliği açısından Hazırlık Öğretiminde uzun sureli hastalık, kaza ve benzeri 

nedenlerle izinli sayılma yarıyıllık değil, yıllık olarak uygulanır. 

Hazırlık Öğretimine kayıt olan öğrencilerden ekonomik ve kişisel nedenlerle bir öğretim yılı 

için izinli sayılmak isteyenler, Güz Yarıyılının ilk 3 haftası içinde durumlarını kanıtlayan 

belgelerle YDYO Temel İngilizce Bölümü'ne şahsen başvururlar. 

Öğretim yılı içerisinde sağlık, tutukluluk, askerlik tecilinin kalkması, doğal afet vb. önceden 

öngörülemeyen nedenlerle izin verilebilir. Bu durumda öğrencinin, izin gerektiren durumun 

ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içinde YDYO Temel İngilizce Bölümü'ne şahsen 

başvurması gerekir. 
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Temel İngilizce Bölümü'ne durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte başvurulması gereklidir. 

Aksi takdirde, nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre, azami öğrenim süresinden 

sayılır. 

Verilen izinlerin öğrenim süresinden sayılıp sayılmayacağına, başvuru nedeni ve sunulan 

belgelere bakılarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. 

1.8.     ÖĞRENCİNİN HASTA OLDUĞU DURUMDA İZLENECEK YÖNTEMLER: 

Sağlık sorunu olan öğrenciler kimlikleriyle YTÜ Sağlık Merkezi'ne başvururlar. Öğrenciler 

sağlık mazeretlerini % 20 devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadırlar. Öğrenciler, 

raporlu olmaları durumunda, bu süre içinde verilen derslerden ve ödevlerden sorumludurlar. 

Sağlık raporunun sınav günlerine rastlaması durumunda ise (raporun en az 3 günlük olması 

koşuluyla) mazeret sınavlarına kabul işlemi, lisans öğrencileri için uygulanan esaslar 

çerçevesinde yürütülür. Uzun süreli rahatsızlıkları belgeleyen raporların kabulü Yüksekokul 

Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. 

1.9.     MAZERET SINAVI (MAKE UP): 

Mazeret Sınavları yarıyıl içinde uygulanan Midterm sınavları için yapılır. Kısa sınavlar için 

mazeret sınavları yapılmaz. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret 

sınavlarının nasıl yapılacağı, "YTÜ Yarıyıl İçi ve Sonu Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve 

Sınavlarının Yapılış Esasları" Mazeret hükümlerine göre yürütülür. 

1.10.  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep eden öğrenciler sonuçların ilanını takip 

eden bir hafta içinde bir dilekçe ile Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı'na başvururlar. İtirazlar, 

YDYO Yönetim Kurulu kararıyla üç öğretim elemanından oluşturulan bir komisyon tarafından 

incelenir ve sonuçlandırılır. 
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2.  KURALLAR: 

Her öğrenci aşağıda maddeler halinde sıralanan kurallara uymakla yükümlüdür, Bu kuralların 

uygulanması öğretim görevlileri, Disiplin Komisyonu ve Hazırlık Okulu İdaresince takip 

edilecektir. 

2.1.    ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI: 

1.   Hazırlık öğretimi ciddiyet, düzenli çalışma ve gayret, ilgi ve motivasyon gerektirmektedir. 

Bu nedenle her öğrenci istenilen bu ciddiyet ve gayreti göstermelidir. 

2.   Derslere devam Hazırlık Öğretiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler her yarıyıl 

boyunca verilen derslerin %80’inde sınıfta bulunmak zorundadır. 

3. Derslere giriş ve çıkış zamanında yapılmalıdır. Sabah ilk ders hariç öğretim görevlisinden 

sonra gelen öğrenciler sınıfa alınmayacak ve yok yazılacaklardır. Sabah ilk derse geç gelen 

öğrencilere 15 dakikaya kadar (9:15 a.m) tolerans gösterilebilmesi öğretim görevlisinin 

inisiyatifindedir. Sabah 9:15'ten sonra gelen öğrenciler sınıfa kabul edilebilir ancak yoklamada 

yok yazılacaklardır. 

4.   Ödevler her gün düzenli olarak yapılmalıdır. Ödevlerini yapmayan öğrenciler Derse Katılım 

(participation) notu olarak zayıf not alacaklardır. Ödevini yapmayan öğrenciyi öğretim 

görevlisi derse almayabilir. 

5.   Öğrencilerimizin sınıf içinde cep telefonlarını kapalı tutmaları zorunludur. 

6. Her öğrenci sınıf içinde sınıf disiplinini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır. Bu gibi 

durumlarda öğretim görevlisinin görüşü dâhilinde öğrencilerimiz Disiplin Komisyonuna havale 

edilirler. 

7. Aşağıdaki durumlarda öğrencilerimiz ilgili öğretim görevlisinin ve idarecilerin yazılı 

talebiyle Disiplin Komitesine sevk edilirler. 

a.   Derse giriş ve çıkışlarda kurallara riayet etmemek. 

b.   Ders düzenini ve akışını bozacak davranışlarda bulunmak. 

c.   Kampus alanı içinde  (sınıflar,  koridor,  açık mekanlar gibi) diğer öğrenciler ile münakaşa 

ve kavga etmek. 

d.   Öğretim görevlilerine karşı sözlü ya da fiili saygısız davranışlarda bulunmak. 

e.   Okul ve sınıf araç ve gereçlerine zarar vermek. 

f. Okul içinde çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve toplumsal ahlak ve görgü 

kurallarına riayet etmemek. 
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2-2.    SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR: 

1. Öğrenciler sınava vaktinde gelmelidirler. 

2. Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartının, ibraz edilmek üzere hazır bulundurulması 

zorunludur. 

3. Sınav süresince öğrenciler cep telefonlarını kapalı tutmakla yükümlüdürler. Cep telefonunun 

açık olduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve öğretim görevlisi tarafından sınav 

salonundan dışarı çıkartılır. 

4. Sınav esnasında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilerin birbiriyle konuşması ve soru 

sorması yasaktır. 

5. Sınava başlarken öğrenci sıralarının üstünde, altında veya yakınında defter, kitap, sözlük, 

çanta ve benzeri materyaller bulunamaz. 

6. Sınav süresince öğrencilerin dışarı çıkması yasaktır. Herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkan 

öğrenci sınava salonuna geri alınamaz. 

7. Sınavda öğretim görevlisine soru sormak yasaktır. Tüm öğrenciler açıklamaları ve örnekleri 

dikkatli okuyup, hangi bölümde ne yapılması gerektiğini anlamakla yükümlüdürler. 

8.   Sınav süresi dolduktan sonra, öğrenciler kalemlerini bırakıp sınav kâğıtlarını teslim etmek 

zorundadırlar. Kâğıdını ısrarla teslim etmeyen öğrenci, kopya muamelesi görür. 

9. Öğrenciler, sınav kağıdı üzerindeki ad, soyad, öğrenci no gibi yerleri doldurmadan kağıtlarını 

teslim etmeyeceklerdir. 

10. Sınavda kopya çekmek, vermek, kopya çekmeye ve/veya vermeye teşebbüs etmek disiplin 

suçudur. Sınav gözetmeni öğrenciyi uyarmak zorunda değildir. Bu tür davranışlarda bulunan 

öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 

11. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmak da disiplin suçudur. Sınav düzenini bozan 

öğrenci sınav gözetmeni tarafından sınav salonundan dışarı çıkarılır ve bu öğrencinin sınavı 

geçersiz sayılır ve Öğrenci Disiplin Komisyonu'na havale edilir. 

12. Sınavını bitiren öğrenci sınıfı sessizce terk etmek zorundadır. Sınavdan çıkan öğrencilerin 

koridorlarda beklemeleri ve gürültü yapmaları kesinlikle yasaktır. 
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5 January 2016 Proficiency Exam 

BASIC ENGLISH DEPARTMENT 2015-2016 ACADEMIC YEAR (FALL) 

WEEKS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

1 September 14-18 14 15 16 17 18 

2 September 21-25 

 

 

21 22 23 24  

Festival of 

Sacrifice 

25  

Festival of 

Sacrifice 

3 September 28- October 2 

 

28 29 30 1 2 

 

4 October 5-9 

Reading Weekend 

Assignment (A classes) 

5  6  7 8 9 

5 October 12-16 

1st Quiz 

Reading  Weekend 

Assignment (B/C classes) 

12 13  

 

14  15  16  

6 October 19-23 

In-Class Writing 

Reading Weekend 

Assignment (A/B/C 

classes-Reading Café  A 

classes) 

19 

 

 

20 21 

 

22 23 

7 October 26-30 

Reading Quiz 

Writing Feedback 

Reading Weekend 

Assignment (B/C classes) 

26 27 

Reading Quiz 

 

28  

 

29  

Republic 

Day 

30 

8 November 2-6 

Writing Feedback 

(Missed Classes) 

Role-Play 

Reading Café -  Reading  

Weekend Assignment 

(B/C classes) 

2 3 4 

 

5 6 

 

9 November 9-13 

1st Midterm 

 

9 

1st Midterm 

10 

 

11 

 

12 13 

10 November 16-20 

Role-Play 

Reading Café - Reading 

Weekend Assignment 

(A/B/C classes) 

16 

 

17 18 19 20 

11 November 23-27 

2nd Quiz 

23 24 25 

 

26 27 

12 November 30- December 4 

Reading Quiz 

30 

Reading Quiz 

1 2 3 4 

13 December 7-11 

3rd Quiz 

In-Class Writing 

7 8 

 

9  10 11 

14 December 14-18 

Writing Feedback 

Role-Play 

Reading Café - Reading 

Weekend Assignment 

(A/B/C classes) 

14 15 16 17 18 

15 December 21-25 

2nd Midterm 

21 22 23 

2nd Midterm 

24 

 

25 

16 December 28- January 1 

  

28 

Oral Exam 

29 

Oral Exam 

30  

Oral Exam  

31 1 New Year’s 

Day 


