
 

                                              

 

 

 

 

 
Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçemizdeki özel okulların işbirliğinde 21 Nisan 2021 
Çarşamba günü çevrimiçi olarak SPEAKING FEST 2021 etkinliği gerçekleşecektir. 
 
Etkinlik,  resmi ve özel okullarda okuyan öğrencilerimizi yabancı dil öğrenme motivasyonlarını 
arttırmayı, yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, ilçemizdeki resmi ve 
özel okullar arasında işbirliğini sağlamayı hedeflemektedir. 
 
İlçemizdeki özel ve resmi ilkokul ve ortaokulların katılabileceği etkinlikler için başvuruları 
ilçemiz okulların danışman öğretmenleri aşağıdaki linkten yapabilir. 
 

1-       Express The Feelings (Duygularını İfade Et) için başvuru linki: 

  

https://forms.gle/bBBe4Y6ZtbzD34sa6 
  

2-      Debating Contest (Münazara Yarışması) için başvuru linki: 

http://bit.ly/3eihQfm 

3-      Speaking Contest (Konuşma Yarışması) için başvuru linki: 

https://bit.ly/3kLpv7n 

4-      Jeopardy Game (Jeopardy Oyunu) için başvuru linki: 

 https://tinyurl.com/p7tuctb8 

5-      Karaoke Song Contest (Karaoke Şarkı Yarışması) için başvuru linki: 

 https://www.kisa.link/OBBD  

6-      Poetry Contest (Şiir Yarışması) için başvuru linki: 

https://forms.gle/vMwHmCEhoKvh2Qgv9 

7-      ‘Story Telling Contest’ (Hikaye Okuma) için başvuru linki: 

                https://forms.gle/16mFptkCPcTzKkNx6   
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                                                                      Speaking Fest 

“Express The Feelings” Etkinliği Şartnamesi: 

Etkinlik Tanım: http://wheelofgames.com/ linkine tıklayarak karşımıza çıkan çembere cümleler 

yazılır. Öğretmen çemberi çevirir ve bir öğrenci seçer. Öğrenci ona denk gelen cümleyi duygularını 

katarak okur ve diğer öğrenciler cümleyi okuyan öğrencinin hangi duyguyla okuduğunu bulmaya 

çalışır. Sadece düz cümle değil soru cümleleri de yazılmalıdır.  Soruyu okuyan öğrenci de aynı 

duyguyla cevap verir.  

 

Amaç: Katılımcıların konuşma yetilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerin 

tiyatral yeteneklerini sergileyebilecekleri interaktif bir konuşma ortamı sağlamak. 

 

Kapsam: Bakırköy’deki resmi ve özel okulları kapsamaktadır. 

Başvuru: 

https://forms.gle/bBBe4Y6ZtbzD34sa6  linkinden çevrimiçi form ile yapılacaktır. 

Etkinliğe en fazla 8 kişi katılacaktır. Bireysel olarak katılacaktır. 

 

Planlama Esasları: Doğru-yanlış cevap: 10 

                                 Telaffuz: 10 

                                 Tonlama: 10 

                                (30 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.) 

 

Ödüller: Katılan herkese katılım sertifikası, kazanan öğrenciye başarı sertifikası ve madalya 

verilecektir. 

Seçici Kurul: 3 öğretmenden oluşan jüri. 

Koordinatör Okul Adı: Özel Bahçeşehir Koleji Florya İlkokulu 

Katılım Şartı: Bakırköy’de resmi ya da özel ortaokulda okuyor olmak. 

İçerik Konuları: Eğitim kalitesine uygun olarak seçilen herhangi bir konu olabilir. Ama seçilen 

konularda “feelings ve intonations” dikkate alınır. 

 

 

Başvuru Formu Bilgileri: 

Okul Adı: 

Danışman Öğretmen adı: 

GSM: 

E-Posta: 

Katılan Öğrenci Sayısı: 

Öğrenci ad ve soyadları: 

Sınıfı: 

http://wheelofgames.com/
https://forms.gle/bBBe4Y6ZtbzD34sa6


 

 

MÜNAZARA YARIŞMASI – KÜLTÜR KOLEJİ  

Etkinlik Tanım: Önceden verilen bir konuda iki takım münazara yapacak 

 

Amaç: İngilizce konuşma konusunda güven geliştirmek. Aynı zamanda eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirmek. 

 

Kapsam:  Bakırköy’deki resmi ve özel ortaokulları kapsamaktadır. 

 
Başvuru: 08.03.2021 tarihinde başlayıp, 26.03.2021 Cuma günü sona erecektir. 

Yarışmamız çevrimiçi olarak “Adobe connect” platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Basvur link: http://bit.ly/3eihQfm 

Etkinliğe en fazla 12 takım katılacaktır. 

MÜNAZARA TAKIMLARI VE KURALLAR  

1. Her takım 2 üyeden oluşur.  

2. Münazara konusu Festival’den bir gün (1 gün) önce takımlara bildirilecektir.  

3.Takımdaki her üyenin 5 dakika konuşma hakkı vardır.  

4. A takımının 1. Üyesi ilk konuşmacı olacaktır ve sonra B takımının ilk üyesinin konuşma sırası 
gelecektir.  

5. Konuşma yapan takım üyesinin konuşması karşı takım üyeleri tarafından bölünemez ve araya 
girilmez.  

6. Tüm üyeler konuşmalarını tamamladıktan sonra fikir çürütme soruları bölümü başlar.  

7. Fikir çürütme soruları her takım için 2 adet olarak sınırlandırılmıştır.  

Münazara Kriterleri :  

KRİTERLER  4 3 2 1 Puan 

1. Organization & 

Clarity: Organizasyon 

ve Netlik  

Ana tartışmalar ve 

yanıtlar net ve düzgün 

fikir dizini şeklinde 

belirlenir.  

Tamamen 

anlaşılır/net 

ve düşün sıralı 

fikir aktarımı  

Oldukça 

anlaşılır/net ve 

düşün sıralı fikir 

aktarımı  

Bazı noktalar 

net ama genel 

olarak net 

değil  

Belirsiz ve 

bağıntısız 

fikirler  

  

2. Argüman 

kullanımı  

Çözümü destekleyen 

açıklamalar yapılır. 

Very strong 

and 

persuasive 

arguments 

given 

throughout 

Many good 

arguments given, 

with only minor 

problems 

Çok iyi 

argümanlar,sadece 

Some decent 

arguments, 

but some 

significant 

problems 

Few or no real 

arguments 

given, or all 

arguments 

given had 

  

http://bit.ly/3eihQfm


Çok güçlü ve 

ikna edici 

argümanlar 

kullanılmıştır 

küçük problemler 

ile verilmiştir.  

Bazı kabul 

edilebilir 

argümanlar 

fakat birkaç 

belirsiz fikir 

sunumu 

significant 

problems 

Birkaç ya da hiç 

gerçekçi 

olmayan 

argümanlar ve 

belirgin 

eksiklikler  

3. Use of cross-

examination and 

rebuttal: Çapraz sorgu 

ve fikir çürütme 

değerlendirmesi  

Karşı takımın zayıf 

argümanlarını 

tanımlama ve kendi 

takımına yapılan 

eleştirilere karşı 

savunma yapma  

 

Mükemmel 

çapraz 

sorgulama ve 

karşı takımın 

itirazlarına 

yanıt verme  

İyi çapraz 

sorgulama ve fikir 

çürütme, birkaç 

küçük 

yanılgı/yanlış fikir 

sunumu 

Mantıklı 

çapraz 

sorgulama ve 

fikir çürütme 

fakat birkaç 

belirgin 

problem  

Zayıf çapraz 

sorgulama ve 

fikir çürütme, 

karşı takımın 

iddialarını 

savunmada 

başarısız olma  

  

4. Presentation 

Style: Sunum Stili  

Konuşma tonu, ifade 

açıklığı, izleyicinin 

dikkatini çekme ve 

onları ikna etme 

becerisi 

 

Tüm sunum 

özellikleri 

ikna edici bir 

şekilde yapıldı  

Sunum stilinin 

birçok özelliği 

ikna edici bir 

şekilde 

kullanılmıştır. 

Sunum stilinin 

birkaç özelliği 

ikna edici bir 

şekilde 

kullanılmıştır 

Sunum stilinin 

çok az  özelliği 

ya da hiçbiri 

ikna edici bir 

şekilde 

kullanılmıştır 

  

          TOPLAM 

PUAN: 

 

Örnek Münazara Konuları;  

1.  Tüm öğrenciler günlük ev işleri yapmalıdır.  
2. Her evde bir evcil hayvan olmalıdır.  
3. Her öğrenci bir müzik aleti çalmalıdır.  
4. Ev ödevi yasaklanmalıdır.  
5. Okul üniforması zorunlu olmalıdır.  
6. Yıl boyu açık  okul (geçmişte tarımsal uygulamaların gerektirdiği geleneksel yaz tatili 

yapılmadan öğrencilerin okula devam ettirilmesi uygulamasıdır.) eğitimi öğrenciler 
için daha iyidir.   

7. Okullarda internet yasaklanmalıdır.  
8. Sağlıksız yiyeceklerin okullarda satılması yasaklanmalıdır.  
9. Tüm bireylerin ebeveyn olmadan önce Anne-Baba okulu eğitimi alması zorunlu 

olmalıdır.    
10. Tüm müzeler halka ücretsiz olmalıdır.  



Ödüller: Tüm katılanlara online olarak mail yoluyla paylaşılacak katılım sertifikası, kazananlara 
başarı sertifikası verilecek.  1. ve 2. sırayı alan takımlara hediye çeki verilecektir. 

 

English Fest 

“INTER-SCHOOL SPEAKING COMPETITION 2021” Yarışması Şartnamesi: 

Etkinlik Tanım: Yarışma sırasında öğrencilerimiz “Pandeminin insanlar ve diğer canlıların hayatında 
nasıl etkiler yarattığı, bizlerin yaşamını olumlu ve/veya olumsuz yönde nasıl değiştirdiği” 
konusunda fikirlerini belirtmeleri istenecektir.   

Amaç: Yarışmamızın amacı öğrencilerimizin topluluk önünde İngilizce konuşma becerilerini ve 
özgüvenlerini geliştirmek ve güncel olaylara karşı farkındalık yaratmaktır.  

Kapsam:  Bakırköy’deki resmi ve özel okulları kapsamaktadır. 

Başvuru: 05.03.2021 tarihinde başlayıp, 26.03.2021 Cuma günü sona erecektir.  

Başvurular https://bit.ly/3kLpv7n linkinden çevrimiçi form ile yapılacaktır. 

Etkinliğe her okuldan bir (1) 7.sınıf öğrencisi  katılacaktır.  

Nilüfer BİLİCİ, Yabancı Diller Bölüm Başkanı 

nilufer.bilici@istek.k12.tr  

Göksu MANGA, Yabancı Diller Ortaokul Zümre Başkanı 

goksu.manga@istek.k12.tr  

İletişim Bilgileri: 

Tel: (0212) 663 29 71 

KATILIM ŞARTLARI 

● Yarışmamız çevrimiçi olarak “Google Meet” platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.  

● Her okul 7. sınıf düzeyinde bir öğrenci ile yarışmaya katılabilecektir. 

● Yarışma çevrimiçi olarak “Google Meet” platformu üzerinden çevrimiçi olarak 
gerçekleşecektir.  

● Yarışmacıların gmail uzantılı mail adresi edinmeleri gerekmektedir. 

● Yarışmacılar PANDEMİNİN HAYATIMIZA ETKİSİ ana teması ile ilintili bir konuda 
maksimum 3 dakika süreyle, resimli ve PPT destekli olarak jürinin önünde bir 
konuşma yapacaktır. 3 dakikadan çok kısa veya çok uzun olan konuşmalar puan 
kaybedecektir. PPT sunumlarda hiçbir şekilde yazı bulunmayacaktır. 

● Yarışma 2 turdan oluşacaktır. İlk turda öğrenciler kura yoluyla belirlenen oturum 
odalarına ayrılarak her odanın kazananı belirlenecek ve ikinci tura çıkmaya hak 
kazanacaktır.  

● İkinci tura kalmayı başaran öğrencilerimiz KENDİ BELİRLEYİP HAZIRLAYACAKLARI BİR 
KONUDA resim ve PPT desteği olmadan maksimum 2 dakikalık konuşma yapacaktır.  

mailto:nilufer.bilici@istek.k12.tr
mailto:goksu.manga@istek.k12.tr


● Öğrencilerimiz başvuru esnasında, ikinci tura kalmaları halinde üzerinde 
konuşacakları konuyu önceden belirlemiş olup başvuru formuna yazacaklardır.  

● Ana dili İngilizce olan öğrenciler yarışmaya katılamayacaklardır. 

● Okulların isimleri jürinin bilgisine sunulmayacağından, yarışma sırasında öğrencilerin, 
bigisayar ekranında ve/veya giydikleri kıyafetlerde okulunu simgeleyen bir logo, 
amblem veya slogan bulunmayacaktır.  

● Jüri Değerlendirmesinde sizlerle paylaşılan *“Speaking Rubric”deki kıstaslar göz 
önüne alınacaktır.  

● Yarışma sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.  

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ  : Smartwatch (Akıllı Saat) 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ  : Gaming Headset (Kulaklık) 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ            : Bluetooth Taşınabilir Hoparlör  

Seçici Kurul: İSTEK Bilge Kağan Okulları İngilizce Öğretmenleri 

Koordinatör Okul Adı: İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu 

 

 
  



 
English Fest 

 
Jeopardy Game Yarışma Şartnamesi 

 
Etkinlik Tanım:  
Jeopardy oyunu, 100 ve 500 puanlar arasında değişen farklı konularda soru içeren bir 
etkinliktir. Öğrenciler kategorilerini ve puanlarını seçerek karşılarına çıkan soruyu 30 saniye 
içerisinde doğru cevaplarlarsa seçtikleri puanı almaya hak kazanacaklar. Doğru 
cevaplayamazlarsa seçtikleri puanı hanesine eksi puan eklenecektir.  
https://jeopardylabs.com/ 
 
Amaç:  
Öğrencilerin eğlenerek İngilizce dilini aktif kullanabilmelerini ve öğrendikleri dili anlama ve 
ifade edebilmelerini sağlamak,  hızlı düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmektir. 
 
Kapsam:  
Bakırköy’deki resmi ve özel ortaokulları kapsamaktadır. 
 
Başvuru: 
 https://tinyurl.com/p7tuctb8  linkinden çevrimiçi form ile yapılacaktır. 
Formu dolduran ilk 15 okul temsilcisi etkinliğe katılacaktır. 
Yarışmaya 5. sınıf öğrencileri katılabilecektir. 
 
Planlama Esasları: 
 

● Yönergeyi anlama  
● Doğru ve hızlı cevaplama 
● Dili doğru ve etkin kullanma 
● Yaratıcı ve eleştirel düşünme 

 
Puanlama Esasları: 
Yarışmada toplam 2000 puan alan öğrenci 1. kabul edilecektir. 
 
Ödüller: 
 Sertifika ve madalya ile ödüllendirilecektir. 
 

Seçici Kurul: Aydan Yavuz, Sholeh Bagherzadeh 

Koordinatör Okul Adı: Özel Florya Ortaokulu 

Katılım Şartı: Bakırköy’de resmi ya da özel okulda okuyor olmak. 5. sınıfta okuyor olmak. 

Danışman Öğretmen adı: Sevgi Çelik 

Danışman Öğretmen adı: Aydan Yavuz, Sholeh Bagherzadeh 

GSM : 0533 239 85 81 

Katılan Öğrenci Sayısı : 15 öğrenci 

Katılan Öğrencinin Sınıfı : 5. sınıf 

https://jeopardylabs.com/


English Fest 

Karaoke Yarışması Şartnamesi: 

Etkinlik Tanım: 

 İlkokul öğrencisi seçtiği bir İngilizce bir şarkı ile yarışmaya katılır ve karaoke olarak söyler. 

Seçilen şarkının uygunluğu önceden danışman öğretmen tarafından kontrol edilmesi 

gerekir.(Argo söz içermemesine dikkat edilmelidir.) 

Amaç:  

Öğrencilerin İngilizce ’ye olan ilgilerini arttırmak, kelime bilgilerini genişletirken telaffuz 

hatalarını da azaltmak ve en önemlisi de özgüven kazandırmayı hedeflemektedir. 

Kapsam: Bakırköy’deki resmi ve özel okulları kapsamaktadır. İlkokul öğrencileri. 

Başvuru: Speaking Fest kapsamında 21 Nisan 2021’de gerçekleşecek etkinlik başvuru formu 

aşağıdaki linkten yapılacaktır.  

 https://www.kisa.link/OBBD  

Yarışma çevrimiçi zoom platformu  üzerinden yapılacaktır. Zoom id ve şifresi katılımcı 

öğrencilerin okul müdürlükleri ve danışman öğretmenleri  ile paylaşılacaktır. 

Etkinliğe en fazla 15 öğrenci katılacaktır. Öğrenciler bireysel veya takım olarak katılabilirler. 

Formu dolduran ilk 15 okul temsilcisi etkinliğe katılacaktır. Yarışma İlkokul öğrencilerini 

kapsamaktadır. 

Planlama Esasları:  Telaffuz- aksan- sözleri ezbere söyleyebilme 

Ödüller: İlk üçe girenlere başarı sertifikası verilecek. The Best Singer Certificate 

 1. seçilen öğrenciye eğitim materyali verilecektir. 

Seçici Kurul: Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü öğretmenleri 

Koordinatör Okul Adı: Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü 

Katılım Şartı: Bakırköy’de resmi ya da özel ilkokulda okuyor olmak. 

 

 

 

 
  

https://www.kisa.link/OBBD


 
 

SPEAKING  Fest 

POETRY Yarışması Şartnamesi: 

Etkinlik Tanım: Öğrenciler, seçtikleri bir tema ile ilgili olarak şiir ya da akrostiş şiir yazarlar. 

Okulda İngilizce öğretmenlerinden oluşan bir jüri oy birliği ile en iyi şiiri ve okuyan öğrenciyi 

seçer. 

Amaç: Öğrencilerin, yazma ve kendilerini toplum önünde ifade etme becerilerini geliştirir. 

Kapsam: Bakırköy’deki resmi ve özel okulları kapsamaktadır. 

Başvuru: 

https://forms.gle/vMwHmCEhoKvh2Qgv9   linkinden çevrimiçi form ile yapılacaktır.  

Etkinliğe en fazla 20 kişi katılacaktır. Öğrenciler, bireysel katılacaktır. 

İletişim Bilgileri: 

İletişim Songül Susar İşgüderoğlu GSM:5323071777 

Planlama Esasları: Öğrenciler nereden puan alacak? 

 

Dilbilgisi: 10 

Kafiye: 10 

Şiiri okurken yaptıkları vurgulama ve tonlama: 10                    50 puan üzerinden değerlendirme yapılacak 

Noktalama işaretleri: 10 

Telaffuz: 10  

  

 

Ödüller: Tüm katılımcılara katılım sertifikası, ilk üç öğrenciye başarı sertifikası ve madalya verilecek. 

Seçici Kurul: 3 öğretmenden oluşan jüri 

Koordinatör Okul Adı: Özel Bahçeşehir Koleji Florya Ortaokulu 

Katılım Şartı: Bakırköy’de resmi ya da özel ortaokulda okuyor olmak. 

İçerik Konuları: Eğitim kalitesine uygun olarak seçilen herhangi bir konu olabilir. (arkadaşlık, doğa, 

uzay, kitaplar vb.) 

 

 

 

https://forms.gle/vMwHmCEhoKvh2Qgv9


English Fest 

İngilizce Hikaye Okuma Yarışması Etkinliği Şartnamesi: 

 

Etkinlik Tanım: Öğrenci kendi yazdığı İngilizce bir hikaye ile yarışmaya katılır. Hikayesini aşağıda 

verilen linkleri kullanarak veya powerpoint ya da word kullanarak oluşturabilir. Hikaye en az 500 

kelimeden oluşmalıdır. Etkili okuma da değerlendirme kriterleri arasındadır. 

 

https://storybird.com/ 

https://www.storyjumper.com/  

 

Amaç: Bu etkinlikteki amacımız genç ve edebiyata hevesli öğrencilere ilham vermek ve İngilizce 

kelime bilgisi ile yazma becerilerini geliştirmek. Bir diğer amaç ise öğrencinin sunum ve hikaye 

anlatma becerisini geliştirmek. 

 

Kapsam: Bakırköy’deki resmi ve özel okulları kapsamaktadır. 

 

Başvuru:  

https://forms.gle/16mFptkCPcTzKkNx6   

üstteki  linkten  çevrimiçi zoom platformu  üzerinden yapılacaktır.Zoom id ve şifresi katılımcı 

öğrencilerin okul müdürlükleri ve danışman öğretmenleri  ile paylaşılacaktır. 

 

Planlama Esasları:  

-yaratıcılık 

-dili doğru kullanma 

-kelime bilgisinde çeşitlilik 

-etkili sunum becerisi 

Ödüller: The Best Story Teller sertifikası ve madalyası  

Seçici Kurul:Esra Karacan Pekin , Emine Akpunar 

Koordinatör Okul Adı: MEV Basınköy Ortaokulu 

Katılım Şartı: Bakırköy’de resmi ya da özel ortaokulda okuyor olmak. 

İçerik Konuları: Yazılan hikayelerin konularına sınırlama getirilmemiştir. 

 

Koordinatör Okul: 
Okul Adı: MEV Basınköy Ortaokulu 

Danışman Öğretmen adı: Emine Akpunar 

Danışman Öğretmen adı: Esra Karacan Pekin 

GSM: 05354272487 

E-Posta: emine.akpunar@mevkolejibasinkoy.k12.tr  

Katılan Öğrenci Sayısı: Bu etkinlik 15 kişi ile sınırlandırılmıştır.15 katılım üzerinde  başvuru olması 

durumunda katılımcılar  kura ile belirlenecektir.  

Sınıfı: 7. Sınıf öğrencileri katılım sağlayacaktır. 

https://storybird.com/
https://www.storyjumper.com/
https://forms.gle/16mFptkCPcTzKkNx6
mailto:emine.akpunar@mevkolejibasinkoy.k12.tr


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


