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KONU :  TOEFL ITP Sınavları   

   

 Sayın Veli, 

10.06 2016 tarihinde TOEFL ITP sınavları ile ilgili yazımızın tekrarıdır. 

 TED Okullarında yabancı dil eğitiminde amaç, öğrencilerimize etkili bir şekilde 

konuşma, yazma, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven 

içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.  

 Amacımıza ulaşmak için Genel Merkez tarafından tüm TED Okullarına özel olarak (k12) 

hazırlanan ve MEB onaylı İngilizce programımız, sağlanan mesleki gelişim olanakları ile 

öğretmenlerimiz, özenle seçilen kitaplar ve yabancı dil eğitim yöntemlerimiz en önemli 

araçlarımızdır. Hedefimiz ise, öğrencilerimizin 8. sınıf sonunda “Avrupa Ortak Diller Çerçeve 

Programı (Common European Framework of Reference)”nda tanımlanan B1+ düzeyine ve 10. 

sınıf sonunda B2+ düzeyine ulaşmalarıdır.  

 Bahsi geçen düzeylere ulaşıldığını belgelemek için, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 8. 

sınıf öğrencilerimize TOEFL Junior ve 10. sınıf öğrencilerimize TOEFL ITP sınavı 

uygulanacaktır. 2015-2016 Eğitim öğretim yılında 9. sınıf öğrencilerimizin tümünün TOEFL 

ITP sınavına girmeleri beklenmektedir. 

 TED ve TOEFL sınavını uygulayan kurum arasında yapılan anlaşma ile belirlenen sınav 

ücreti ve kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Hedefimiz doğrultusunda sınavda başarılı 

olamayan öğrencilerimize takip eden ders yılında İngilizce takviye programı uygulanacak ve bir 

sonraki yıl ek bir ücret ödemeden tekrar sınava gireceklerdir.   

 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başında 8. sınıf ve 10. sınıf velilerimiz ders kitaplarını 

alırken, TOEFL sınav ücreti olarak aşağıda belirtilen ücreti ödeyecekler ve sınav giriş kimlik 

numarası alacaklardır.   

Öğrencimizin sınava katılacağının bilgisini muhasebe@tedbursa.k12.tr adresine aşağıdaki 

bilgileri doldurarak göndermenizi rica ederiz. 

  

Kızım/oğlum ………………………….’nın TOEFL ITP sınavına girmesine izin veriyorum. 

Velinin adı soyadı:………………………………………. 

Öğrencinin adı soyadı: …………………………………. 

 

Saygılarımızla, 

    

          

 

                                                                                                                        Ebru Bekil 

                                                                                                                       Lise Müdürü 
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SINAV TÜRÜ* SINAV TAKVİMİ VE KAPSAMI 
İKİ SINAV İÇİN 

TOPLAM ÖDEME 

TOEFL ITP 

10. Sınıf 

I. sınav: Ders yılı başında uygulanacak sınav (Kağıt-

kalemle yapılan Dinleme, Okuma, Dil Bilgisi bölümleri) 

ve detaylı öğretmen sonuç raporu 

 

II.sınav: Ders yılı sonunda uygulanacak sınav (Dinleme, 

Okuma, Dil Bİlgisi bölümleri), detaylı öğretmen sonuç 

raporu, Sonuç-Başarı sertifikası 

 

285 TL 

 

*Her iki sınav öğrencilerimizin lise mezuniyeti sonrasında üniversite hazırlık muafiyeti veya yurt 

dışında eğitim amacı ile girmeleri gereken TOEFL IBT sınavına hazırlık niteliğindedir. 
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