
DynEd 

Çalışmalarının 

Ödüllendirilmesi 

ile ilgili Kriterler 



Bütün okullarımız, 04 Mayıs 2018 Cuma 

günü, belirtilen kriterlere göre en başarılı 5 

öğrencisini İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerimize bildireceklerdir. 

Bildirilen öğrencilerin başarı durumlarının 

doğruluğunun kontrolü; komisyon 

üyelerince kayıt yöneticisi yazılımında 

yapılacaktır. 



KRİTERLER 
1. Teacher (Records Manager) programına 

Okul Oturum Açma Kimliği ile giriş yapılır. 

Sistemde aktif öğrenciler değerlendirmeye 

alınacaktır. Pasif öğrenciler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  



18-Sep-17   to  04-May-18 



2. Karşımıza gelen ekranda Seçenekler 

düğmesi tıklanıp Başlangıç/Bitiş Tarihi 

Seçme… alt menüsü tıklanır. Gelen ekranda 

Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi Seçme 

ifadelerinin yanlarındaki kutulara tik atılarak 

başlangıç tarihi 18/09/2017, bitiş tarihi de 

04/05/2018 girilir, tamam tıklanır. Böylelikle 

belirlenen tarihler arasındaki çalışmalar 

gözükecektir. Ödüllendirme protokolü gereği 

çalışmalar 1 yıllık süreyi kapsamaktadır. 





 



Böylelikle sistemde 18.09.2017 ile 

04.05.2018 arasındaki çalışmalar 

gözükecektir. 



3. Çalışmalar hesaplanırken, bütün 

öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise dâhil) 

öncelikle First English (FE) ya da English 

for Success (EFS) yazılımlarından toplamda 

en az 8 üniteyi %80 ve üzeri oranda bitirmiş 

olması koşulu ile yüksek olan Study Score 

(SS) puanları esas alınacak. 



Bu 8 ünite, FE ya da EFS yazılımlarının 

birlikte toplamından hesaplanır. Yani, FE ve 

EFS yazılımlarının birlikte toplamında %80 

ve üzeri düzeyde 8 üniteyi bitiren 

öğrencilerin Study Score (SS) dikkate alınır, 

bu koşulu sağlamayan öğrencilerin Study 

Score dikkate alınmaz. 



 

18-Sep-17   to  04-May-18 

18-Sep-17   to  04-May-18 



Toplamda 9 ünite %80 üzerinde bitirilmiş, 

yani en az 8 ünitenin %80 ve üzerinde 

bitirilmiş olma koşulu yakalanmış, 

dolayısıyla öğrencinin Study Score dikkate 

alınır. Bu öğrencinin FE Study Score 8, EFS 

Study Score 4. Bu yüzden bu öğrencinin 

yüksek olan FE Study Score olan 8 puan 

dikkate alınır. 



DİKKAT! 

Öğrencinin Study Score 12 olsa bile, 

toplamda 8 üniteyi; %80 ve üzeri seviyede 

bitirmemişse öğrencinin Study Score’u 

dikkate alınmayacaktır. 



4. Toplamda 8 ünitenin %80 ve üzeri 

seviyede bitirilmiş olma koşulu sağlanmak 

kaydı ile, öğrencilerin Study Score eşit 

olması halinde, bu kez öğrencilerin %80 ve 

üzeri seviyede bitirmiş oldukları ünite 

sayıları hesaplanır. Ünite sayısı fazla olan 

öğrenci sıralamada öne geçer.  

 

 
 



A öğrencisi  

 

 

A öğrencisinin 

Study Score 11. 

Toplam 8 üniteyi 

%80 ve üzeri 

seviyede bitirmiş. 
 

18-Sep-17   to  04-May-18 

18-Sep-17   to  04-May-18 



B öğrencisi   

 
 

 

B öğrencisinin de 

Study Score 11. 

Ancak %80 ve üzeri 

seviyede bitirdiği 

toplam ünite sayısı 

9. Dolayısıyla, B 

öğrencisi 

sıralamada A 

öğrencisini geçer. 

18-Sep-17   to  04-May-18 

18-Sep-17   to  04-May-18 



5. Eşitliğin devam etmesi halinde, bu kez 

öğrencilerin Mastery Test ortalamalarına 

bakılır. FE Mastery Test, ya da EFS 

modüllerinden hangi Mastery Test 

ortalaması yüksek ise o Mastery Test 

ortalaması dikkate alınır. 



Ancak; FE Mastery Test ortalaması 1 katsayı ile 

çarpılır. EFS Mastery Test ortalaması ise 1,3 

katsayı ile çarpılır.  
 

 

C öğrencisin; FE Mastery Test 

ortalaması: 95.5 x 1 = 95.5 

 

EFS Mastery Test ortalaması: 

87 x 1,3 = 113,1 

C öğrencisin Mastery Test ortalaması olarak 

yüksek olan 113,1 esas alınacak.



6. Eşitliğin devam etmesi halinde bu kez, 

başlangıç tarihi 18 Eylül 2017, bitiş tarihi 04 

Mayıs 2018 girilip ve tüm eğitim yazılımları 

seçilip öğrencilerin toplam çalışma süreleri 

dikkate alınır.



7. Eşitlik bozulmadı ise, bu kez 

öğrencilerin İngilizce derslerindeki not 

ortalamalarına bakılacaktır. 

Ödüllendirme kılavuzu, ödüllendirme 

protokolü ve ödüllendirme komisyon 

tutanağı bursa.meb.gov.tr adresinde 

yayınlanmıştır. Bütün okullar, 04 MAYIS 

2018 Cuma günü mesai bitimine kadar en 

başarılı 5 öğrencilerini İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine bildireceklerdir. 


