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Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

GEN Kolejleri Yabancı Diller Bölümü olarak, dünyanın önde gelen eğitim markaları ile 

işbirlikleri yapıyor ve öğrencilerimizin dil edinimini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz. Bu 

çalışmalarımızdan birisi olan ve bu yıl Oxford University Press Türkiye tarafından 13.sü 

gerçekleşecek ‘‘Oxford Big Read’ yarışmasına 2,3,4,5,6,7.sınıf öğrencilerimizin katılım 

sağlamalarını istiyoruz.   

Oxford 13th Big Read yarışması ile amacımız 

öğrencilerin okumayı sevmeleri, öğrendiklerini yaratıcı bir 

şekilde sunabilmeleri ve ifade etmeyi öğrenebilmeleridir. 

Eğitim alanında geleneksel olarak öne çıkmış, fark yaratan 

bir yarışma olan Oxford Big Read için öğretmenlerimiz, 

gönüllülük esas olan bu yarışmaya katılmak isteyen 

öğrencilerimizin yarışmaya katılmasını sağlayacaktır. 

Oxford University Press’in misyonu her zaman daha iyi bir gelecek, daha iyi bir toplum, 

daha iyi bir “Dünya” üzerine odaklanarak eğitimi desteklemektir. Oxford Big Read yarışmasının 

ana teması bu yıl BARIŞ olarak belirlenmiştir. 

Oxford Press Türkiye, GEN Koleji kampüslerinde kitap standı kurarak öğrencilerimizin 

seviyesine uygun İngilizce okuma kitaplarının satışını gerçekleştirecektir. Kitap ücretleri 70 TL 

civarında olacaktır ve katılım gönüllülük esasına bağlıdır. Sadece yarışmaya katılma amaçlı 

değil, boş zamanlarında okuyabileceği farklı kitaplar edinebilmesi adına da güzel bir fırsat 

yarattığımız öğrencilerimizin kitap satın alabilmeleri için aşağıda belirtilen tarihte yanında 70TL 

ve üzeri para yollamanızı rica ederiz. 

Oxford Press İngilizce Kitap Standı Açılış Tarihi 

• GEN Koleji Ümraniye: 22 Aralık 2022 Perşembe 

• GEN Koleji Ataşehir: 23 Aralık 2022 Cuma 

• GEN Koleji Bakırköy: 26 Aralık 2022 Pazartesi 

Yarışma takvimi ve ilgili sınıfların projeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Yarışma hakkında daha detaylı bilgi almak ve önceki yıllarda Oxford Big 

Read yarışmalarında ödül alan çalışmaları görmek için linke tıklayabilir 

veya karekodu okutabilirsiniz. 

Öğrencilerimize başarılar dileriz. bit.ly/3V3JSNn 

 

 

https://elt.oup.com/feature/tr/oxford_big_read_tr/portfolio?cc=tr&selLanguage=en


 
 

YARIŞMA TAKVİMİ 

▪ Proje Yüklemek İçin Son Tarih: 31 Mart 2023 
▪ Bölge Finalistlerinin İlanı: 28 Nisan 2023 
▪ Ulusal Kazananların İlanı: 15 Mayıs 2023 

 

YARIŞMA PROJELERİ 

1-2. Sınıflar: “Love of Reading” Posteri Oluşturun: “A Love of Reading” ibaresinde yer alan 
her harf için okuduğunuz hikaye kitabından kelime bulun ve kutulara resim ekleyerek poster 
hazırlayın. Seçtiğiniz kelimenin ilgili harf ile başlaması gerektiğini unutmayın. Resimleri 
kendiniz çizebilir ya da gazete/dergilerden fotoğraf keserek kolaj yapabilirsiniz. Tasarımınızın 
yaş grubunuzu yansıttığından emin olunuz. 

3-4. Sınıflar: Fotoğraf Albümü Hazırlayın: Okuduğunuz hikaye kitabından 4 farklı anın 
resmini çizerek fotoğraf albümü oluşturun. Çizeceğiniz resimlerin olay sırasına göre olması 
gerektiğini unutmayın. Örneğin 5., 8., 10. ve 12. sayfaları resmetmek istiyorsanız sayfa 
sırasına göre bu tasarımları sıralamanız gerekmektedir. Dilerseniz sadece kitaptaki 4 
karakterin resimlerini de çizebilirsiniz. Resimleri kendiniz çizebilir ya da gazete/dergilerden 
fotoğraf keserek kolaj yapabilirsiniz. Her çizeceğiniz resme kendi cümlelerinizle kısa 
açıklamalar eklemeniz gerekmektedir. Tasarımınızın yaş grubunuzu yansıttığından emin 
olunuz. 

5-6. Sınıflar: Kitap Kapağı Tasarlayın: Okuduğunuz hikaye kitabı için yeni bir kapak tasarlayın 
ve kitap hakkında özetleyici cümleler ekleyin. Kullanacağınız cümleler kitaptan alınmamalı, 
kendinize ait olmalıdır. Dilerseniz resmi kendiniz çizebilir ya da gazete/dergilerden fotoğraf 
keserek kolaj yapabilirsiniz. Unutmayın, tüm kitapların bir ön kapağı, sırtı ve bir de arka 
kapağı vardır. Tasarımınızın yaş grubunuzu yansıttığından emin olunuz. 

7. Sınıflar: Film Posteri Hazırlayın: Okuduğunuz hikaye kitabının bir filme uyarlandığını hayal 
edin ve posterin tasarımı size ait olacak! Kitabın adı, akılda kalıcı bir slogan, illüstrasyonlar, 
film eleştirmenlerinin yorumları ile birlikte aktörlerin ve yönetmen adlarının da olduğu bir 
posteri nasıl hazırlardınız? Fikir almak için farklı film posterlerini incelemenizi tavsiye ederiz. 
Dilerseniz resmi kendiniz çizebilir ya da gazete/dergilerden fotoğraf keserek kolaj 
yapabilirsiniz. Tasarımınızın yaş grubunuzu yansıttığından emin olunuz. 

 



Değerli Veliler,

Oxford University Press Türkiye ekibi olarak 13. Oxford Big Read yarışmamızda 
sizlerle buluşmak için çok heyecanlıyız! Oxford Big Read yarışması ilkokul, ortaokul, 
lise için düzenlenen Türkiye’nin öncü ve en kapsamlı hikaye okuma yarışmasıdır. 
Öğrenciler arasında okuma sevgisini yaymayı hedeflemiştir. 

Yarışmanın 13. yılında öğrencilerden Oxford hikaye kitaplarından istediklerini satın 
alıp okuması ve sınıflarına göre hazırlanan kategorilerde yenilenen projelerden uygun 
olanı yaparak katılmaları beklenmektedir. Tek raunt olarak düzenlediğimiz yarışmamız 
için sınıflara göre 6 farklı proje hazırlanmıştır. 

Misyonumuz ise her zaman daha iyi bir gelecek, daha iyi bir toplum, daha iyi bir 
“Dünya” üzerine odaklanarak eğitimi desteklemektir. Bu doğrultuda, başlattığımız 
değişimi daha farklı açılarla öne sürerek derinleştirmeye karar verdik. 

Bu seneki temamızı “Barış” olarak, sloganımızı ise “Peace Today, Peace Tomorrow” 
şeklinde oluşturduk. Bu temayı seçmekteki en önemli amacımız bilinçli bir nesil 
yetiştirilmesine katkı sağlayarak dünya barışını hayatımızın bir parçası olarak ifade 
edebilmeyi öğretebilmektir.

13. yılımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler ile mevcut duruşumuzu güçlendirerek,
eğitim ve öğretim ile ortak geleceğimizin şekillenmesinde söz sahibi olmaya sizlerle
birlikte devam edebilmeyi istiyoruz. Eğitim alanında geleneksel olarak öne çıkmış, fark
yaratan bir yarışma olan Oxford Big Read için bu yıl da veliler veya öğretmenler kayıt
olarak öğrencilerin yarışmaya katılmasını sağlayabilirler.

Barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak dileğiyle tüm öğrencilerimize başarılar 
dileriz! Yarışmamızla ilgili detaylı bilgiye elt.oup.com/feature/tr/oxford_big_read_tr/ 
adresli internet sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Oxford University Press Türkiye

bigread.oxford.com.tr

https://elt.oup.com/feature/tr/oxford_big_read_tr/?cc=tr&selLanguage=en



