2020-2021 PORTFOLIO & CP GRADE INFORMATION
FOR STUDENTS

2020-2021 ÖĞRENCİLER İÇİN PORTFOLYO VE DERSE
KATILIM NOTU BİLGİLENDİRME

For portfolio assessment, you have to complete two
writing tasks and one speaking task for each level. You
will be guided by your instructors on Edmodo and in
lessons regarding the topic, aims, deadline etc. of the
tasks.

Portfolyo değerlendirmesi için her seviyede 2 adet
yazma ödevi, 1 adet konuşma ödevi yapmak
zorundasınız. Ödev konu ve amaçları, teslim tarihleri
vb. detaylar hakkında Edmodo sınıf sayfası veya ders
içerisinde bilgilendirileceksiniz.

PORTFOLIO CONTENT: 3 TASKS (2 writing and 1
speaking (task 1 or task 2)

PORTFOLYO İÇERİĞİ: 3 ÖDEV (2 yazma ve 1 konuşma
(ödev 1 veya ödev 2)

1. Writing Task 1: will be administered as an online
exam and evaluated by the grader instructor using the
rubric.
2. Writing Task 2: will be administered as an online
exam and evaluated by the grader instructor using the
rubric.
3. Speaking Task (1 or 2): Task 1 is compulsory. Task 2
is optional. If you also submit task 2, both tasks will be
evaluated by the grader using the rubric. In calculation
of overall portfolio grade, the task with the higher
grade, task 1 or task 2, will be taken into account.

1. Yazma Ödevi 1: Çevrimiçi sınav olarak uygulanacak
ve danışman öğretim görevlileri tarafından kriterlere
göre değerlendirilecektir.
2. Yazma Ödevi 2: Çevrimiçi sınav olarak uygulanacak
ve danışman öğretim görevlileri tarafından kriterlere
göre değerlendirilecektir.
3. Konuşma Ödevi (1 veya 2): Ödev 1’in yapılması
zorunludur. Ödev 2’nin yapılması önerilmekte ve
tercihe bağlıdır. Ödev 2’yi de tamamlarsanız, her iki
konuşma ödevi de değerlendirilir ve notu yüksek olan
ödev portfolyo ortalamasına alınır.

Sample evaluation: At the end of the period, the
average grade of three tasks is calculated and
recorded as portfolio grade.

Örnek değerlendirme: Periyot sonunda 3 ödevin
ortalaması alınır ve toplam portfolyo notu olarak
verilir.

Student 1: The student did not submit speaking task
2.
Writing task 1: 65
Writing task 2: 90
Speaking Task 1:85
+ _________________________________________
Portfolio Average =Total Grade: 80

Öğrenci 1: Konuşma ödevi 2’yi teslim etmemiştir.
Yazma Ödevi 1: 65
Yazma Ödevi 2: 90
Konuşma Ödevi 1: 85
+ ___________________________________________
Portfolyo Not Ortalaması: 80

Student 2: The student submitted both speaking
tasks. Task 2 grade is higher.
Writing task 1: 60
Writing task 2: 0 (plagiarism)
Speaking task 2: 80
+ __________________________________________
Portfolio Average = Total Grade: 46,6 – 47

Öğrenci 2: Her iki konuşma ödevini de teslim
etmiştir. 2. Ödev notu daha yüksektir.
Yazma Ödevi 1: 60
Yazma Ödevi 2: 0 (Kopya tespit edilmiştir)
Konuşma Ödevi 2: 80
+ __________________________________________
Portfolyo Not Ortalaması: 46,6 - 47

Writing tasks: At least four different types of
paragraph/essay are taught at each level.

Yazma Ödevleri: Her seviyede en az dört farklı yazı
türü öğretilir.

Compulsory/Exam Tasks: Two of the tasks will be
evaluated as portfolio tasks. These tasks will be
conducted out of class on specified dates and you
have to complete the tasks within the time limit
provided. You are not expected to write a second
draft. Grader instructors evaluate the tasks using the
rubric(s).

Zorunlu/Sınav Tipi Ödevler: Ödevlerin ikisi portfolyo
notu olarak değerlendirilir. Bu ödevler ders dışı bir
zamanda belirlenen tarihlerde çevrimiçi platformda
süre sınırı içinde sınav olarak uygulanır. Bu ödev için
düzeltme yapıp yeniden ödev gönderme yapılmaz.
Danışman hocalar tarafından kriterlere göre
değerlendirilir.

Optional Suggested Tasks: The other two writing
tasks are to be assigned as homework. You will submit
the tasks through Edmodo. Instructors are expected
to give feedback and evaluate them as class
participation. These task types can be included in the
midterm and ELT writing parts.

Önerilen Seçmeli Ödevler: Diğer iki yazma türü ödev
olarak atanır. Bu ödevleri Edmodo üzerinden
göndermen gerekmektedir. Bu ödevlere
öğretmenlerin tarafından dönüt verilir ve bunlara
bağlı olarak senin düzeltme göndermen istenebilir. Bu
ödevler derse katılım notu içerisinde değerlendirilir.
Bu yazı türleri ayrıca ara sınav ve kur sonu sınavı
yazma bölümlerinde sorulabilir.

Speaking Task(s)

Konuşma Ödevleri

Compulsory Task 1: You have to make a presentation
and video-record your presentation outside class at
each level. You are to submit your video-recordings
through Edmodo by the specified date. The content,
aim and deadline for the task will be given in task
assignment instructions on Edmodo. Grader
instructors evaluate the tasks using the rubric.

Zorunlu Ödev 1: Bu ödev için ders dışı bir zamanda
sunum videonu çekip Edmodo üzerinden belirtilen son
teslim tarihine göre teslim etmelisin. Sunum amaç,
konu ve içerikleri Edmodo’da ödev atamasında detaylı
olarak verilecektir. Danışman öğretim görevlileri
tarafından kriterlere göre değerlendirilecektir.

Optional Suggested Task 2: You should also prepare a
pair-work speaking activity of your own choice from
suggested tasks (role-play, conversation, discussion
etc). Instructors will guide you about what kind of
tasks you can do and provide you with topics or
suggest pair-work speaking tasks in the course books.
You can use programs Zoom or similar ones to videorecord your dialogue with your pair. Your pair should
be a prep school student like you but if you cannot
work with anybody, you can also find a person who
speaks English well enough.

Önerilen Seçmeli Ödev 2: Bu ödev için ders
içeriklerinde önerilen bölümlerden seçtiğin biri için
eşli konuşma ödevi hazırlaman gerekmektedir (roleplay diyalogları, tartışma vb.). Öğretmenlerin ders
içinde veya Edmodo üzerinden kitaptaki konuşma
becerileri içeriklerinden hangilerini ödev olarak
yapabileceğin ve konu içerikleri konusunda sana
tavsiye vererek seni yönlendireceklerdir. Eşle
oluşturacağın diyalog kaydı için Zoom vb. Programlar
kullanabilirsin. Ödev eşinin de hazırlık öğrencisi olması
tavsiye olunur ancak bir öğrenci ile çalışma imkânın
olmazsa en azından yeterli seviye İngilizce bilen
herhangi biri ile de çalışma yapabilirsin.

Class Participation Grade:

Derse Katılım Notu:

This will be evaluated by your instructors and the
grade will be given at the end of the period based on
the rubric. The criteria list includes responding to
instructions, answering questions in lessons,
participating in discussions on Edmodo and in-class,
completing the response tasks on Edmodo, doing the
homework and doing optional suggested portfolio
tasks.

Bu not ders veren öğretim görevlileri tarafından
kriterlere göre değerlendirilir ve periyot sonunda
verilir. Kriterler, ders aktivitelerine katılım (Teams ve
Edmodo’da), talimat ve sorulara cevap verme,
Edmodo sınıf tartışmalarına katılma, öğretmen
tarafından atanan ödevleri yapma ve önerilen seçmeli
portfolyo ödevlerini yapma gibi maddeler
içermektedir.

