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BEB nedir ?

Geçerlilik ve Sertifikasyon

British Education Board (BEB), bireyler ve kurumlar için
yabancı dil alanında akreditasyon ve denetleme, yabancı
dil testleri uygulama, geliştirme ve değerlendirme,
öğretmenlik eğitimleri düzelenme ve bunları örgün ya da
online olarak yürütme, hem öğrenciler hem öğretmenler
için eğitim ve değerlendirme materyalleri geliştirme
alanlarında uzman, yetenekli ve deneyimli bir ekip ile
faaliyet gösteren İngiltere merkezli kuruluştur.

Sınav sonunda öğrencilerin dil düzeyleri değerlendirilir ve
CEF ( Common European Framework ) dil düzeylerine
(A1,A2,B1,B2,C1 ve C2) göre sertikalandırılır. Sınav içeriği ve
sertikasyon süreci ALAP (Awarding Language Acquisition for
Professionals ) tarafından ayrıca akredite edilmiş ve
denetlenmektedir. Avrupa Ortak Çerçeve programının
tanındığı ve CEF düzeylerinin uygulandığı her yerde
geçerlidir. Sertikasyon işlemi İngiltere’de yapılacaktır.

Sınav içeriği ve esasları

Ölçme ve Değerlendirme

Geleneksel İngilizce öğretim metotları ile ulaşılan İngilizce
dil düzeyini, kelime bilgisi, görsel algı, dinleme, okuma ve
konuşma becerileri baz alınarak test edip, öğrenciye
bireysel rapor hazırlanır. Dinleme ve konuşma becerileri
BEB’in özel eğitim almış İngiliz eğitmenleri tarafından
öğrencilerle birebir uygulanır. Sınıf uygulaması aralıklı 1saat
20 dakika, birebir olan kısım ise 15-20 dakika sürmektedir.
Bağımsız bölümler olarak modüler uygulanabilir.

BEB ölçme esası, öğrencileri yanıltmadan bilgisini kontrol
etmeye dayalıdır. Herhangi bir şaşırtma ya da yanlış bir
bilgiye yönlendirme yapılmaz. BEB Sınavları aynı zamanda
didaktik bir özellik taşır. Her ne kadar varolan bilgi
değerlendirilse ve düzey belirlense de raporlama
sonucunda eksik alanlar belirlenir ve her defasında
bunların giderilip giderilmediği kontrol edilir.
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Sayın Veli,
Uzmanlara göre erken yaşlarda yabancı dil öğrenmeye başlamak, dilin kalıcılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Aynı
zamanda çocukların bu süreç içerisindeki başarılarının, ilerideki eğitim hayatlarına da pozitif olarak yansıdığı görülmekte ve
internet üzerinden ulaştıkları bilgilerin yüzdesi, özellikle İngilizce’ye olan hakimiyetleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Her dilin
sürekli genişleyen ve gelişen bir yapısı olması sebebiyle; günlük hayatta yaşanılan ve konuşulan dil, okullarda öğretilen dil
müfredatına ve dolayısıyla öğrencilere doğal olarak aynı hızda aktarılamamaktadır. İngilizce için bu oranlar daha da yüksektir. En
son yapılan güncelleme ile Oxford Üniversitesi’nin kendi İngilizce sözlüğüne 1.100 tane yeni kelime eklemiş olması, dilin interaktif
yapısını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bir dili konuşturan onun dilbilgisi kuralları değildir. Ana dil çoğunlukla dilbilgisi
kurallarına bağlı kalmadan konuşulmaktadır. Dilbilgisi, konuşma becerilerine göre yazma becerilerinde daha fazla kullanılır. Ancak
konuşmak için yeterli değildir. Öte yandan, yabancı dil eğitimlerinde öğrencilerin konuşma becerilerini ön plana çıkartmak
vazgeçilmez bir unsur olmakla beraber beklenen en önemli sonuçtur.
British Education Board (BEB), dil öğretiminde ve öğrenim süreçlerinin değerlendirilmesinde ana felsefe olarak iletişime yönelik bir
İngilizce eğitimini öngörür. Bu felsefeyi bünyesindeki öğretmen eğitimlerine (TESOL/TEFL), yabancı dil eğitimlerine ve İngilizce
sınavlarına yansıtmaktadır. Bu sistem içerisinde öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi ve raporlanması için British Education
Board’un yaş gruplarına göre BEB Kids, BEB Juniors, BEB Teens ve BEB Adults sınavları bulunmaktadır. Sınavlar, Avrupa Birliği
onaylı ve tüm Avrupa ve Birleşik Krallık’da geçerli CEF (Common European Framework) dil düzeylerine göre sertikalandırılır ve
raporlandırılır. Tüm öğrencilerin uluslararası standartlarda bir sınav deneyimlemesinin bir sonucu olarak alınan sertika ve rapor,
öğrencileri teşvik ve motive edecek olup aynı zamanda eğitimine Avrupa ve Birleşik Krallık’da devam etmeyi düşünen öğrenciler
için referans teşkil edecektir. BEB Kids ve BEB Juniors sınavlarında kelime bilgisi, okuma ve görsel algı kısımları kendi alışık
oldukları sınıarında kağıt üzerinde, BEB Teens ve BEB Adults’da online olarak bilgisayar üzerinde, konuşma becerilerine odaklı
sözlü kısmı ise hepsinde birebir olarak BEB’in özel eğitim almış İngiliz eğitmenleri ile yapılacaktır. Sınav öncesi, ilgili hafta boyunca
eğitmenler sürecin bir parçası olarak sınıara uğrayarak öğrencilerle iletişim içerisinde olacaklardır. Amaç, hem ölçme
değerlendirme hem de motivasyon ve geliştirmedir. Saygılarımızla,

Paul Britton
Head of Language Assessment Division
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* This letter has been translated into Turkish language with the permission of British Education Board

Common European Framework (CEF) Self Assessment Grid

Benimle, ailemle ve
yakın çevremle ilgili
tanıdık sözcükleri ve
çok temel kalıpları,
yavaş ve net
konuşulduğunda
anlayabilirim.

Beni doğrudan
ilgilendiren konularla
ilişkili kalıpları ve
çok sık kullanılan
sözcükleri anlayabilirim.
(Örneğin; En temel
kişisel ve ailevi bilgiler,
alışveriş, yerel çevre,
meslek). Kısa, net,
basit ileti ve
duyurulardaki temel
düşünceyi
kavrayabilirim.

İş, okul, boş zaman vb.
ortamlarda sürekli
karşılaşılan bildik
konulardaki net, standart
konuşmanın ana hatlarını
anlayabilirim. Güncel
olaylar ya da kişisel ilgi
alanıma giren konularla
ilgili radyo ve televizyon
programlarının çoğunun
ana hatlarını yavaş ve net
olduğunda anlayabilirim.

Güncel bir konu olması
koşuluyla uzun konuşma
ve sunumları anlayabilir,
karmaşık tümcelerle
yapılan tartışmaları takip
edebilirim. Televizyon
haberlerini ve güncel
olaylara ilişkin
programların çoğunu
anlayabilirim. Standart
dilin kullanıldığı filmlerin
çoğunu anlayabilirim.

Açıkça yapılandırılmamış
ve ilişkiler açıkça
belirtilmemiş sadece ima
edilmiş olsa bile uzun
konuşmaları
anlayabilirim. Televizyon
programlarını ve filmleri
fazla zorluk çekmeden
anlayabilirim.

İster canlı ister yayın
ortamında olsun, hiçbir
konuşma türünü
anlamakta zorluk
çekmem. Sadece normal
anadili konuşma hızında
ise, aksana alışabilmem
için biraz zamana
ihtiyacım olabilir.

Katalog, duyuru ya da
afiş gibi yazılı
metinlerdeki bildik adları,
sözcükleri ve çok basit
tümceleri anlayabilirim.

Kısa ve basit metinleri
okuyabilirim. İlanlar,
kullanım kılavuzları,
mönüler ve zaman
çizelgeleri gibi basit
günlük metinlerdeki genel
bilgileri kavrayabilir ve kısa
kişisel mektupları
anlayabilirim.

Meslekle ilgili ya da
günlük dilde en sık
kullanılan sözcükleri
içeren metinleri
anlayabilirim. Kişisel
mektuplarda belirtilen
olay, duygu ve dilekleri
anlayabilirim.

Yazarların belirli tutum ya
da görüşü benimsedikleri,
güncel sorunlarla ilgili
makaleleri ve raporları
okuyabilirim. Çağdaş
edebi düzyazıyı
anlayabilirim.

Üslup farklılıklarını da
ayırt ederek uzun ve
karmaşık, somut ya da
edebi metinleri okuyabilir,
ilgi alanımla alakalı
olmasalar bile herhangi
bir uzmanlık alanına
giren makale ve uzun
teknik bilgileri
anlayabilirim.

Kullanım kılavuzları,
uzmanlık alanına yönelik
makaleler ve yazınsal
yapıtlar gibi soyut,
yapısal ve dilbilgisel
açıdan karmaşık hemen
hemen tüm metin türlerini
kolaylıkla okuyabilir ve
anlayabilirim.

Karşımdaki kişinin
söylediklerini daha yavaş
bir konuşma hızında
yinelemesi ve söylemek
istediklerimi oluşturmada
bana yardımcı olması
koşuluyla, basit yoldan
iletişim kurabilirim. O
anki gereksinime ya da
çok bildik konulara ilişkin
alanlarda basit sorular
sorabilir ve cevap
verebilirim.

Bildik konular ve
faaliyetler hakkında
doğrudan bilgi alışverişini
gerektiren basit ve
alışılmış işlerde iletişim
kurabilirim. Genellikle
konuşmayı
sürdürebilecek kadar
anlamasam da kısa
sohbetlere katılabilirim.

Dilin konuşulduğu ülkede
seyahat ederken ortaya
çıkabilecek bir çok
durumla başa çıkabilirim.
Bildik, ilgi alanıma giren
ya da günlük yaşamla
ilgili (Örneğin; aile, hobi,
iş, yolculuk ve güncel
olaylar gibi) konularda
hazırlık yapmadan
konuşmalara katılabilirim.

Öğrendiğim dili anadili
olarak konuşan kişilerle
anlaşmayı mümkün
kılacak bir akıcılık ve
doğallıkla iletişim
kurabilirim. Bildik
konulardaki tartışmalarda,
kendi görüşlerimi
açıklayıp destekleyerek
etkin bir rol oynayabilirim.

Kullanacağım sözcükleri
çok fazla aramaksızın,
kendimi akıcı ve doğal bir
biçimde ifade edebilirim.
Dili, toplumsal ve mesleki
amaçlar için esnek ve
etkili bir şekilde
kullanabilirim. Düşünce
ve fikirlerimi açık bir
ifadeyle dile getirebilir ve
karşımdakilerin
konuşmalarıyla
ilişkilendirebilirim.

Hiç zorlanmadan her türlü
konuşma ya da tartışmaya
katılabilir; deyimler ve
konuşma diline ait ifadeleri
anlayabilirim. Kendimi akıcı
bir şekilde ifade edebilir,
anlamdaki ince ayrıntıları
kesin ve doğru bir biçimde
vurgulayabilirim. Bir sorunla
karşılaşırsam, geriye dönüp,
karşımdaki insanların fark
etmelerine fırsat vermeyecek
bir ustalıkla ifadelerimi
yeniden yapılandırabilirim.

Yaşadığım yeri ve
tanıdığım insanları
betimlemek için basit
kalıpları ve tümceleri
kullanabilirim.

Basit bir dille ailemi ve
diğer insanları, yaşam
koşullarımı, eğitim
geçmişimi ve son işimi
betimlemek için bir dizi
kalıp ve tümceyi
kullanabilirim.

Deneyimlerimi, hayallerimi,
umutlarımı, isteklerimi ve
olayları betimlemek için
çeşitli kalıpları yalın bir
yoldan birbirine
bağlayabilirim. Düşünce ve
planlara ilişkin açıklamaları
ve nedenleri kısaca
sıralayabilirim. Bir öyküyü
anlatabilirim, bir kitap ya da
filmin konusunu aktarabilirim
ve izlenimlerimi belirtebilirim.

İlgi alanıma giren çeşitli
konularda açık ve ayrıntılı
bilgi verebilirim. Çeşitli
seçeneklerin olumlu ve
olumsuz yanlarını ortaya
koyarak bir konu
hakkında görüş
bildirebilirim.

Karmaşık konuları, alt
temalarla bütünleştirerek,
açık ve ayrıntılı bir
biçimde betimleyebilir,
belirli bakış açıları
geliştirip uygun bir
sonuçla konuşmamı
tamamlayabilirim.

Her konuda bağlama
uygun bir üslupla ve
dinleyenin önemli
noktaları ayırt edip
anımsamasına yardımcı
olacak şekilde
konuşmamı etkili ve
mantıksal bir şekilde
yapılandırabilir, açık, akıcı
bir betimleme ya da
karşıt görüş sunabilirim.

Kısa ve basit tümcelerle
kartpostal yazabilirim.
Örneğin; Tatil
kartpostalıyla selam
göndermek gibi. Kişisel
bilgi içeren formları
doldurabilirim Örneğin:
Otel kayıt formuna isim,
uyruk ve adres yazmak
gibi.

Kısa, basit notlar ve
iletiler yazabilirim.
Teşekkür mektubu gibi
çok kısa kişisel
mektupları yazabilirim.

Bildik ya da ilgi alanıma
giren konularla bağlantılı
bir metin yazabilirim.
Deneyim ve izlenimlerimi
betimleyen kişisel
mektuplar yazabilirim.

İlgi alanıma giren çok
çeşitli konularda anlaşılır,
ayrıntılı metinler
yazabilirim. Belirli bir bakış
açısına destek vererek ya
da karşı çıkarak bilgi
sunan ve nedenler ileri
süren bir kompozisyon ya
da rapor yazabilirim.
Olayların ve deneyimlerin
benim için taşıdıkları
önemi ön plana çıkaran
mektuplar yazabilirim.

Görüşlerimi ayrıntılı bir
biçimde, açık ve iyi
yapılandırılmış metinlerle
ifade edebilirim. Bir
mektup, kompozisyon ya
da rapor yazabilirim.
Önemli olduğunu
düşündüğüm konuları ön
plana çıkararak karmaşık
konularda yazabilirim.
Hedef belirlediğim
okuyucu kitlesine uygun
bir üslup seçebilirim.

Uygun bir üslup açık,
akıcı metinler yazabilirim.
Okuyucunun önemli
noktaları ayırt edip
anımsamasına yardımcı
olacak etkili, mantıksal
bir yapılandırmayla bir
durum ortaya koyan
karmaşık mektuplar,
raporlar ya da makaleler
yazabilirim. Meslekî ya
da edebî yapıt özetleri ve
eleştirileri yazabilirim.
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