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Genel Bilgi Dyn-EH
Gunumuzde uluslararasr iletigim dili olan ingilizce'yi konugmak, anlamak ve bu dilde iletigim kurabilmek

bir gereklitiktir. Ancak, ingitizce olrenmek gltigtiritmesi gereken bir beceridir ve klasik e$itim ydntemleri

yetJrince etkili olmamat<tadrr. oi$er taraftan, bilgisayarlarrn yaygrnlagmasr, internetin arttk hayatlmlzln

6i,. pargu"r olmasr ve yeni tekriolojilerin yardrmr iie uzaktan e$itim sistemleri geligmig ve lngilizce

e$itiminde yeni olanaklar do$mugtur.

DynEd, dil e$itimcileri, bilgisayar programcrlarr, norologlar ve sanatgtlardan olugan bir ekip taraftndan

tasarlanan d-trnyadaki ilk ve 
- 
en etkin goklu ortam oit e$itimi programtdtr. DynEd'in ndro-bilimsel

aragtrrmalarrn d-a destekledigi beyin uyumlu egitim sistemi, ingilizce dilini kalrcr haftzaya yerlegtirerek

"anlama" becerisinden dilde akrcrh$a geqmeyi hedefler.

DynEd, dil egitimini bilgisayarlar tzerine tagryan ve gergek hayat benzeri uygulamalarla bireylerin kendi

kendilerine Ingilizce 6grenmelerini saglayin bir egitim sistemidir. Bilgisayarlarr bagtnda galtgan

kullanrcrlar oynro yazrlinlarr ve e$itmenleri tarafrndan izlenerek yonlendirilmekte ve geleneksel srntf igi

e$itim sisteminden 2 - 3 misti daha verimti bir e$itim yaprlabilmektedir.

DynEd egitim sistemine yeni giren kullanrcrlara kendi bilgisayarlart ltzerinde bir Di,izey Belirleme Slnavl

litacem6nt Test) verilmektedir. Bu srnav baglangrg dtizeyi sorularla baglayrp, verilen yanttlara gore

sorularr zorlagtrrmakta ve kullanrcrnrn sorulara cevap veremeyece!i dUzeye gelmesi ile sonucu

belirlemektedii. Srnav sonucunda kullanrcrnrn dUzeyine uygun DynEd egitim yazthmlart ve bu yaz|mlara

hangi dUzeyden baglayaca$t belirlenmektedir.

DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi di.inyanrn en genig e$itim igeri$ine sahip programrdtr. Sistem her yag

u" her Jiizeydeki liullanrcrnrn ner iurtu geret<sinimini kargrlayan e$itim yaztltmlart igermektedir.

Kullanrcrlar tum yazrlrmlardan faydalanabilirler, ancak en verimli e$itimi alabilmeleri igin kigiye ozel bir

e$itim paketi onerisi e$itmenler taraftndan sunulacakttr'

DynEd'in Kayrt Yiineticisi (Records Manager) sistemi ile galrgma strastnda

+ Kullantctlarrn galrgma ve davrantglartntn adtm adlm izlenmesi,

+ Kullantctlarrn kendi galrgmalarrnr denetleyebilmeleri,
+ Kullanrcrlarrn daha bigarrlr olabilmeleri igin e$itmenler taraftndan kontrol edilmesi ve

yonlendirilmesi,
+ Kullanrcrlarrn birey veya srnrf olarak yaptrklarr gahgmalar hakkrnda rakamsal tablolar ve yaztlt

raporlartn otomatik olarak haztrlanmasr sa$lanmaktadtr'



DynEd programtarrna 6zgu bir ozellik olan Dtizey Ayarlam ar' lshufflelt sistemi, yaztltmtn htztnt ve

zorluk derecesini kullanrJrnrn galrgtrgr konudaki becerisine gore ayarlamaktadtr. Bu ozellik sayesinde

kullanrqlarrn gereksinimleri yazrhm tarafrndan bire bir kargrlanmakta ve her kullantctntn kendi hedefine

ydnelik gahgm-asr sayesinde daha ktsa zamanda bagarr elde edilmektedir'

Tamamlama yiizdesi (Completion percentage) ile d$rencinin her dersi tantmlanan 6$renme hedefine

oranl olarak ne kadar tamamladr$r izlenmekteoir. au sistem sayesinde beceri kazanmak igin gerekli olan

tekrarlar yeterince yaptrrrlmaktadir. Kullanrctlar, e$itmenleri tarafrndan belirlenen tamamlama yuzdesine

erigmeden beceri srnavlarrna giremezler. Beceii Srnavlan ile, kullantctlartn galrgtrklarr konulardaki

ilerlemeleri ve bagarrlarr bilgilayar tarafrndan de$erlendirilir. Stnavlartn zamanlamast ve sorular

kullanrcrya gore dUienlenmekte ve stnav tekrar edildiginde sorular degigtirilmektedir.

DynEd,in Tutor yazrlrmr ise kullanrcrlara galrgmalarr srrasrndaki davrantglart hakkrnda yazh bir rapor ve

not vererek daha verimli bir galrgma igin yaprlmast gerekenleri belirtmektedir'

Kullanr'lar, ealtgma Kaylflarr (Study Records) ile kendi gahgmalartnr denetleyebilirler. Qaltgma

kayrlarrnda, 6"r konuda ve konuyu h-er tekrarlairnda gahgma sUrelerini, tUm gahgmalartntn tarih ve

sailerini, sorulara do$ru cevap veiip vermediklerini, galrgmalarrna gore yazrhmdaki duzey de$igimlerini'

galrgmalarrntn Tamamlama YUzdesi'ni ve test sonuglarrnt gdrebilirler.

Egitmenler, Kayrt yiineticisi ile kullanrcrlarrn galrgmalarrnr izleyebilirler ve kullantctlartn Qaltgma Kayttlarl

OdtumunOe g6rdUklerine ilave olarak; galrgmaiarr srrasrndaki davrantglartnt (tekrar, altyazt veya tercume

kullanrmr, mikrofon ve kulaklrk kullanrmt, sdzlUk kullanrmr, kendi sesini dinleme ve konugmaslnln

anlagrlrlr$r) ve en son ne zaman galrgtrklarrnr gorebilirler. Ayrrca srnrf ortalamalartna gdre kullantctlartn

durumunu inceleyebilir, srnrflar ve kullantcrlar hakkrnda yaztlt rapor alabilirler'

DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi, yukarrda anlatrlan Destek Yazrltmlan, aga$rda tanrttlan E$itim
yizllrmlar-l ve DynEJ Egitmenleri'n-den olugan uglU bir sistemdir. Destek Yazlltmlan kullanlctlartn

galgmalarrnrn bilgisayar tarafrndan izlenmesin'i ve y-6nlendirilmesini, E0itim Yaztltmlarl ingilizce dilinin

6n iyi gekilde 6gienilmesini ve ESitmenler ise kullbnrcrlarrn en do$ru y6ntemlerle galtgmastnr ve dilin

rigisLllegtiritmesini saglarlar. oynfO egitim sistemi by uE unsurun birlikte kullantlmasr sayesinde

DUnya'nin en bagarrl egitim sistemi olmug ve saytstz ddUller kazanmtgttr. (Sayfa 42-44)



DynF.C
DynEd Egitim Yazlllmlarl

ffig
ffi

FTRST ENGLTSH: ingilizce dil e$itimine yeni baglamrg 10-17 yag arasr o$renciler igin

geligtirilen bu yazrhm,-ders konulairnr kullanarak ingilizce e$itimi veren English for Success

yazrltmt igin gerekli alt yaptyt haztrlar.

ENGLTSH FOR SUCCESS: ozellikle 10-17 yag arasr gengler igin tasarlanan yaztltm

o$rencilere okulda matematik, fen, tarih ve cografya gibi konularda kullanrlacak ingilizce'yi,

ilgili konularda yo$unlagarak o$retir.

PLACEMENT TEST: Duzey Belirleme Srnavr kullanrcrlarr DynEd egitim yaztllmlartnda

dUzeylerine uygun olan baglangrg noktasrna yerlegtirir. Bu stnav dUzey olarak kolay sorular ile

baglar ve verilen yanrtlara 96re sorularr ilerledikge zorlagttrtr.

TEACHER TRAIN|NG: ingitizce ogretmenlerini, ingilizce e$itiminde teknolojiyi etkin ve verimli

olarak kullanmaya, 6$rencilerine yetkin bir gekilde destek vermeye, yol gostermeye ve

o$ renme/dil becerisi edin me y6ntemlerini 6$ retmeye hazt rlar.



Sistem Gereksinimi Dyn.Hd
DynEd yazrlmlarrnr kullananmak igin bilgisayar veya tabletiniz en az aga$rdaki dzelliklere sahip olmaltdtr:

a - Hoparldr ve Mikrofon
b - Lisans ve gallgma kayrtlarr igin internet ba$lantrsr (Qahgrrken ba$lantr gerekli de$ildir')

c- yerel disk alinr. Gererti bog alan her lazrlrm igin ayrr ayrr aga$rdaki tabloda belirtilmigtir.

Bilgisayarrnrzrn rahat gahgabilmesi igin % 25 daha fazla bog alan bulunmasr faydaltdtr.

Yaztltmtn Adt GerekliAlan

First English 350 MB

English For Success 700 MB

Placement Test 140 MB

Teacher Training 500 MB

Gegerli bir e-posta adresiniz ve gifreniz olmalrdrr. (E-posta adresinizi ve gifrenizi okulunuzdan

alabilirsiniz.)

6

igletim Sistemi Bellek (RAM) iglemci Hrzr

Windows XP Service Pack 3 1GB 1 GHz

Windows Vista 2GB 2 GHz

Window 7, Windows 8 veYa Windows 10 2GB 2 GHz

Mac OS 10.6.8 veYa Usti.i 2GB 1 GHz Intel

Android 4.0 veya UstU

Windows 8 Pro veYa UstU

d-



Do$ru Qahgma Ydntemleri DynFd
DynEd egitim yazrlrmlarr, ingilizce'yi son derece do$al ve htzlt bir ydntemle d$renmeyi sa$lamak lizere

tasarlanmrgtrr. Gelen"r.r'"i ingili."6 ogrenme yontJmle_rine kryasll dnemli.bir agama gdstermektedir'

Ancak her yeni y6ntem gibi DynEd sisteminin de kullanrcrlai ve eSitmenler taraftndan etkin qekilde

kullanrlabilmesi igin yeni teknik ve stratejiler izlenmelidir.

DynEd egitim sisteminde kullanrlan dgrenme yonte.minin. dosrulu$u son.yrllarda yaptlan noro-bilimsel

galrgmalarla da kanrflanmrgtrr. in"an-b"yninin oo$al Ogrenme yontemi- olan tum duyulartn birlikte

kullanrlmasr ile dilin ogrenilmesi ve yeterince tekrai yaptirrlarak kahcr hafrzaya yerlegtirilmesi yontemi

izlenmekte d[. Dolru galryma ylntemteri bu gergevede en verimli galrgmayr sa$lamak igin oneriler

sunmaktadtr.

Dil 6$renmek Nedir ?

O$renme beynimizde belirgin degigikliklerin olugmasrdrr. O$renmenin gerqeklegmesi

igin elektro liimyasal Oegigiktildei ve noronlar arastnda yeni ba$lantrlar'" 9l:.9,:.T:
ri"*r.ii e, bagtantrt-ar olugmadrgr takdirde, . kaydedilm,eyen- bilgisayar

r- ^r--^l-1.- o^.,i^.{^ l.rilni

iJi'irrr"r'n12'n [#notdugu gibi beynini-zdeki bilgiler de kaybolacakttr' Beyinde bilgi
| | - -:-l--- Li- LXlaimi'r ala

kaydetmek, beyinde degigiklik gerektirir. au o6oi;ikrikbrin bir boltrmu hrzla gergeklegirken, bir bdlumtt de

gUnler veya haftalar sonra olabilir.

Dil 6$renmek Bir Beceridir

Dil 6$renmek, trpkr muzik enstrumanr galmak gibi bir beceridir. srk ve.etkin q.ltgttrma

V"prn'"f bgtUn diger Oecerilerde oldugu giOi dil Olrenimi igin de gereklidir. Ozellikle

dinleme ve konugma becerilerinin getigmesi igin bu konularda htz kazanmak da

gerekir. Konugurken veya dinlerken, 
-dili 

algrlamak igin, okumaya oranla gok daha az

zamantntzvardrr. Bir s6zcgg6 veya dilbilgisi kurahnr-hatrrlamak igin zaman yoktur. Bu

iglem otomatik olmak zorundadrr. Bu otomatik'iik yeiene$ini kazanabilmek igin, metin deste$i olmadan

ahgtrrma ve tekrar yapmak gereklidir.



Hafrza nedir ?

Hafrzantn degigik bigimleri vardrr. Krsa sUreli hafizamza yerlegen sdzcUk

veya cUmleteii ogrenirken tekrar etseniz bile daha sonra unutursunuz' Dil

ogienen o$renciler genellikle s6zcUk ve cUmleleri galtgtp, ezberlerler'

A"ncak, zairan igind6 tekrar edilmeyen sdzcUk ve ciimleler haftzadan

htzla silinirler. Aragtrrmalar, uzun sureli hatva olugumunun zaman

gerektirdigini gdstermektedir' Birkag gun veya haftaya Y?yll"l !:?:,lil-'J"" e---- a ,-

esitimter, dit ogrenmek iein en i-yi yorourloe$ieik zamanrard" 
-:Yi-"lll,J?ri11l l"^1i:11t :fl:iT^ti:::"*T:l:

;i,'.*,i";l,,.,''""r'j'i. e"';;;;;;,'oirq"r. Ak;;;"sozden seeirme ile yavae ilerlemek; hrzlr olrenmenin

en iyiyoludur.

C 00 Ses Kaydr / Kaydr Dinlemenin 6nemi

eoklu ortamda etkilegimli yazrlrmlarla galrgmanrn en onemli avantajt, beyninizin birgok boliimunu aynt

anda galrgtrrmasrdrr. tlntu 6ir noro-bilim adlmr Donald Hebb'in s6yledi$i gibi "Birtikte tetiklenen ndronlar

birtikte hareket ederlef'. Bir derste anlamr iyice kavrayana kadar galrgtrktan s.onra, her cumleyi soyleme

ve kaydetme galrgmasrna baglamalrsrnrz. sesinizi kaydetmek igin miirofonu kullanrn. Daha sonra kendi

soylediklerinizi, "n" 
dili ingilizce olan konugmacrlarla kargrlagtrrtn. Htztntzt, vurgulamantzt ve

telaffuzunuzu kargrlagtrrrn. B-u tip galrgma, beyninizdeki fonolojik iglemciyi harekete gegirerek hem

otomatikfigi saglar, hem de uzun sureli n^irr^yi geligtirir. En azindan her galrgma oturumunun birkag

dakikasrnla brigekild e odaklanmry alryttrma yaprlmast gok 6nemlidir'

A'aBbGeMetinDeste$iKu||anmanrnTeh|ikesi
Dinleme ve okuma beyinde gok farkh bdlUmlerde gergeklegir. Dinleme ve

konugma yeteneginin geligtirilmesinin en iyi yolu, itgiti meiinteri gdrmeden gahgmaktrr. Metinleri destek

amagl kullanmak, onc6lirte geligtirilmesi glreren di-nteme ve konugma yetenekleri ile getigmektedir' Bir

dersi galgrrken, tamamen anlayip, anahta-r ciimleleri tekrarlayabilene kadar metinden destek almamaya

gatrgrn. Birgok oSrencinin metinieri okuyarak dsrenmenin etkin bir yol oldu$unu sanmalartna.kargtn,

aragtrrmalar metin deste$inin gok erken 
-kullanrlmasrnrn 

dinleme ve konugma yeteneginin geligtirilmesini

yavaglattrgtnt gostermeki-edir. okuma, anlamada kolayhk saglayabilir, ancak etkin bir 6$renme yontemi

degildir.



Ahgtrrmanln Onemi

insan beyninin igleyigi ve uzun sUreli hatza formasyonu ile ilgili galtgmalar,

beceri geligtirmede tekrarln Onemini gostermektedir. Dinleme ve konugma

beceridir, Oitgi OegitOir. Beceri geligtirme, etkin alrgtrrmalartn dUzenli ve stk

yaprlmasrnr gereitirir. Dinleme ve konugma becerisini geligtirmek igil
dUgUnme veya ezberleme olmakstztn lisant otomatik olarak gozmek

zoiundastntz. Beyniniz bunu yapmak izere tasarlanmtgttr, ancak dil

o$renmek igin ahgtrrma, alrgtrrma, alrgtrrma yapmaltstnz. lyi ganslarl

Qalrgma Zamantnl Nasll Azalttrslnlz ?

Aragtrrmalar, dUzenli ve stk gallgma saatlerinin toplam o$renme zamanlnl

araltt,g'n, gdstermektedir. Bir dersi haftada birkaq kere galtgmak veya tekrar

etmeki haftada bir kere galrgmaktan daha etkilidir. 3 kere 45'er dakikaltk

gallgma yapmak, bir kerede 3 saatlik gahgmadan daha etkilidir. Uzun sUreli

galrgmalar genel olarak verimsiz ve Uretkenlikten uzakttr'

Etkin Qahgma Oturumlarl

En etkin galgma oturumlarr, etkinlik ve derslerin bir karrgtmtdtr. Bir galtgma

srrasrnda bir etkinli$in veya bir dersin Uzerine gok fazla zaman harcamak,

srkrntr ve ilgisizlik yaratabilir. Oysa o$renmek igin odaklanmanlz gerekir.

Genel olara[, bir gahgma oturumunda ogrenciler birkag kez etkinlikleri veya

dersleri de$igtirmelidiiler. Bazr derslerde dinleme strastnda anlama Uzerine

odaklanrn. biger derslerde konugma ahgtrrmalartna odaklantn. Bazt dersler,

tamamen o$renilip gaba harcamadan tUm dersi ozetleyebilecek dUzeye

gelene kadar her gt)n yaprlmalrdrr. Bu, gilven ve otomatiklik sa$lar.

9



llerleme ve Tekrar

3 hafta 6nce galrgttgtnrz Unite ne oldu? Bitti mi?
Hayrr, bitmedi. O Uniteyi tekrar etmeli ve o boli.imde kullanrlan dili herhangi

bir zaman tekrar kullanmaya hazrr olmaltsrntz. O$retmeniniz o Uniteyi stk stk

gozden gegirmenizi istemeli ve o 0nitedeki bilgileri bundan 2 hafta sonra da

inlayrp, 
-ifade 

edebilece$inizi varsayan orneklemeler yaptrrmalldtr. Bdylece
geriye gitmiyor, gergek bir beceri kazanarak ileri gidiyorsunuz. Bu durumda,
geriye Jonmek, gok daha hrzlr ilerlemeye yardtm eder. Dili o$renmek, bir geyi

ogrenip, bir sonrakine gegmek-demek degildir. Bildiginizin Uzerine inga etmek ve hepsini genigleyen bir

yelpazede kullanmakttr.

Yavag Hrzlldtr!

O$rencilerin en stk yaptr$r hata bir dersi hrzlt olrenmeye galrgmakttr. Bu,

dinleme ve konugma yetene$i igin gerekli olan temelin ve gUvenin

olugmastnt engeller. Her dersin Uzerinden de$igik gUnlerde birkag defa
gegerseniz, konugma altgttrmast yaparsanlz ve stk stk tekrar ederseniz
genel ilerlemeniz gok daha hrzlr olacak ve test sonuglartnlz iyileqecektir.

E$er bunu yapmazsanlz, o$rendiklerinizi gabucak unutursunuz. Eski moda

6$renme gekli hem yavagtrr hem de etkin degildir. Unutmaytn;
ku sursuzluQa sadece gal t garak ulagil tr.

Anlamak Sadece Baglangtgttr!

Bir dersi anladt$tntzda, onu tekrar etmeli ve cUmleleri konugma altgttrmast
yapmalrsrn.z. Her galrgma oturumunda 5 veya 10 cUmleyi kaydedin ve ana

dili ingilizce olan konugmactlarrn kayltlartyla kargrlagtrrrn. Bu 9e9it yo$un

alrgtrrma dile hakim olmantzt saQlayacak ve aktcrlr$t getirecektir. Eler bunu
yapmazsantz, konugmantz yavag ve duraklayarak olacakttr. LUtfen, her

cUmleyi hrzlr ve rahat bir gekilde sdyleyebilene kadar o dersi tekrar tekrar
galtgtn.

t0



;fr Altsttrma stktcldlr !

E, .a. Evet, tekrar edilen geyler srkrcr olabilirler. Ama tekrar tekrar altgttrma

il fr o U:iff f "=LT i# il "T ffn : I:i3lX? i :: ili J: lu l'1'l"i$i,? J"" ffi;1i i i l;

"p W I ve konugabilir; basit iletigimden karmagrk iletigime gegebilirsiniz. Bu zaman

t t ', alacaktrr. Ama ne kadar gok alrgtrrma yaparsantz, o kadar gabuk biter.

I t h Alrgtrrmalarr daha ilging hale getirmek igin, kendi hayattnrzdan, iginizden ve| \g*t Hi,Jn:iT ;:1ffl J,"lJi1.i''iffi , ;:T"L"i?il,:3:::i 8;ff",[:[ ;:Til
olur ve gUnlUk hayatrnlzda uygularsanrz, kigisel iletigiminiz ve kelime bilginiz geligecektir. Kelime

bilginizin geligmesine derslerdeki konu ve temalarr genigleten okuma veyazma galrgmalart da yardlmct

olacaktrr.

Duraklayarak ve Yavag Konuguyorum !

E$er konugmantz stntfta yavag ve duraklayarak ise, henUz derslerde
kullanrlan dil yaprstna tam hakim olamadr$rntzdandtr. Geri donUn, tekrar edin
ve her gUn cUmleleri sdyleme altgttrmalarl yapln. Sonuqta, stntfta
konugurken daha fazla giiven duyacakstnrz. E$er sozel sunumunuz yavaq

ve duraklayarak ise, bir onceki hafta ilgili gahgmalart yeniden tekrar edin ve

daha akro konugmaya gallgtn. Bu geri ddnmek de$ildir. ilerleyebilmek igin

gerekli ydntemdir.

Diirt Beceri Yolu

En verimli 6$renme, dinleme ile baglayrp konugmaya gegmek ve daha sonra okuma ve yazma ile dil

kullanrmrnr genigletmek ve her defasrnda yeni sozcUkler eklemekle yaprlabilir. Bu beceriler birbirine

katktda bulunurlar.
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Dilin Kigisellegtirilmesi ve Genigletilmesi

DynEd egitim yazrhmlarrnrn gok genel olan dil 6$renme modelleri
ingilizce 6$renmek igin gUglU ve uzmanlagtlmast gereken bir altyapt
sunmaktadtr. Yazrllmlardaki dili o$renip uzmanllk kazandtkqa,
d$rendiklerinizi kendi hayattntza ve kogullartntza tagtytp kullanmantz
gok $nemlidir. Bu y$ntem dile hayat kazandtraca$r gibi sizin igin de

daha ilging hale getirecektir. Srnrf iqi aktiviteleri ile bunu
gergeklegtirmeniz mi.imkUn olacakttr. Di$er o$renciler ile bilgi

algveriginde bulunun. Bu yolla e$itim yazrhmlarrnrn altyaprsrna katkrda bulunacak yeni kelimeler ve

yaiarlr deyimler o$renmig olacaksrnrz. Yazrhm, srnrf ve hayatrntztn bir arada yUrUmesi gerekmektedir'

Dil O$renme Modelleri

ingilizce dilinin kavramsal temeli ve dilbilgisi, bir a$actn gdvdesi ve
dallarrna benzer. SdzcUkler ve deyimler ise a$actn yapraklart gibidir.

Dallar gUglendikge yeni sdzcUk ve deyimleri tagryabilmeleri kolaylagtr.
Dallar olmadan, yapraklar kolayca dUger ve unutulur. Trpkr dUzensiz
dosya yaplst olan bir bilgisayarda, dosya bulmantn zor olacalt gibi!

Dil bilegenlerinin unutulmamasr igin yerlegtirilmeleri dUzgUn olmaltdtr.

DynEd derslerindeki bilgisayarlr dil 6$renme modellerini stntf
uygulamalarr ile birlikte galtgmak, geleneksel yaklagrmlardan gok daha
hrzh ve kahcr o$renmeyi sallar ve sdzcUk olrenmeyi kolaylagttrtr.
Sdzctikleri ve deyimleri liste halinde ezberlemeye gahgmak - go$u kigi

tarafrndan kabul edilen bir metod olmastna ra$men - geleneksel dil
e$itiminin gok uzun sUrmesine neden olan etkenlerden biridir.

t2



- Qallgma Kllavuzu

Verimli ve srk yaprlan galrgma dil 6grenmede anahtardrr. Yorgunluk ve di$er etkenler dikkat kaybtna

neden oldu$u igin, srk arahklarla yapilan krsa galrgma, arahkh yaprlan uzun sUreli galrgmadan gok daha

yararldrr. Srk iralrklarla galrgmak bir Ust dil d0zeyine gegmek igin gereken toplam zamail azallr.
bgrencilerin her gun 40-50 dakikahk sUrelerle kendi baglarrna galrgmalart ve iki haftada bir stntf ve

o$retmenle birlikte galrgmalart idealdir.

Her ders agagrdaki gekilde galtgtlmaltdtr:

1. 6n izleme; altyazt kullanmadan ders hakkrnda genel bir bilgiye sahip olunmaltdtr.

2. Anlama; igerik giderek daha iyi anlagrlmah ve her cUmle gerektiQi kadar tekrar edilmelidir.

3. Hedefe Ydnelik Tekrar; tUm ctimleler tekrar edilmeli, farkh bigimde ifade edilmeli, tUm

sdylenenler kaydedilmeli ve 6rnek cUmleler ile ktyaslanmaltdtr.

4. Yeniden inceleme; dnceden gahgrlan cUmleler dUzenli bir gekilde yeniden incelenmeli,

anlagrlmah ve tekrar edilmelidir.

S. Yerlegtirici Tekrar; 6nceden gahgrlan derslerin tam anlamtyla yerleqmesi igin dUzenli

arahklarla geriye d6nUk tekrar yaptlmaltdtr.

Bir galrgma oturumunda o$renciler farklr dersleri galrgmah ve tek tip bir ders ile ktsttlanmamaltdtr. Tek bir

oturumda uzun sUre aynr dersi gahgmaktansa, farkh gUnlere yayrlmrg krsa gahqmalar yapmak gok daha

yararltdtr.

ealrgmalarrn %70-80'i onerilen mod0l ile yaprlmaldrr. Zamantn geri kalan o/o10-15'i 6nceki bolUmlerin

t-efrirr ve o/o10-15'i ise ilerideki b6lUmlerin 6n izlemesi geklinde olmaltdtr. E$itmenler do$ru galtgma

yontemleri konusunda kullantctlara yardtmct olacaklardtr.

Not: Dinleme becerisini geligtirmek igin o$renciler metni kullanmaya hemen baglamamahdrr' Metin

okundugu zaman dinleme sureci farklr bir boyuta gegmektedir. Osrenciler, once defalarca dinleyerek

soylenenleri anlamaya gahgmah ve ancak bagarrh olamryorlarsa metne bakmahdrr. Yaztltmtn bu gekilde

kuilanrlmasr 6grenciye 
-zoi 

geliyor ise, daha alt dUzeyden baglanmah veya onceki Uniteler gdzden

gegirilmelidir.

Dyn-E*,9
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Ytikleme Kllavuzn DynF",g

1- 
internet taraytctntztn adres gubuluna
http://web2.dvned.com/down load/student.shtml.tur
yaztntz.

Gelen ekrantn 1. sattrtnda DynEd'i indir bdlUmUnde

"Kaytt Ydnetici Bilgisayarrntzt Seqin" kutucu$unda

Turkey (Sadece Resmi Okullar) sekmesini seqin'

Daha sonra Windows igin indir veya Mac igin indir
dU$melerinden birini segin ve bilgisayartntza indirin'

I
o

Baglamadan once, size verilen Olrenci Oturum Agma Kimli$i'nizin (e-posta adresiniz) ve

gifie'nizin gegerli oldugunu kontrol ediniz. DynEd egitim yazrhmlartnr bilgisayartnrza yukleme

sUresince internete ba$tr olmanrz gerekmektedir. YUkleme igin bilgisayarlntzln yerel diskinde

bulunmasr gereken bo{ alan her ya2rhm igin ayrr ayrr 6. Sayfadaki tabloda belirtilmigtir. Ancak

bilgisayarrnizrn rahat gihgabilmesi igin %25 daha fazla bog alan bulunmasr gereklidir.

i+ c ".."

indirdi$iniz STUDENT-MONE dosyastna gift

trklayarak uygulamayt kurun.

Bu agamada RUN ve SETUP komutlartnt
vermen iz gerekecektir.

l_=,il_e,llE
2 €C-l rt,."ito.*"r*at

Organizc - lncludc in library ? t' t::, m o
D.tr

1J.0

' -!r Favorhs

I Dektop

|} D@nloadr

i; Recent Places

6 Libraris

1l Documents

L- 1 fiem

Ndnre

g sruDENT-MoNE
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3 Yandaki ekranda gorUntUlenen Kurulum
Segenekleri penceresinde bilgisayart n tzda
yazrhmrn kurulaca$r yerigdrdUkten sonra, Kur
dUgmesini trklayarak, yaztllmtn kurulmastnt
onaylaytn.

Yandaki ekran gdrUntUleninceYe
kadar yUklemenin bitmesini
bekleyin.

$ayet bilgisayarr n tzda Acrobat
Reader yaztltmt yUklU de$ilse
dolrudan bu yaztltmtn yUkleme
ekranlart na ydnlendirileceksiniz.
LUtfen, Acrobar Reader yaztltmtnt
bilgisayartntza yUkleyin.

.r4l--\.

$rd.dfsdttn Ptogatjm lpt gdd.tie

Lilhi t*l(stlnYorr ssgr

Yandaki ekranda gOrUntUlenen
"Lisans Anlagmasr"nt Kabul
Ediyorum dU!mesini ttklaYarak,
onaylayrn.

Dy"Ed

YiiHemc tamamlandt.

Tilnffi

4

5
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6 Agrlan pencerede gorUlen

f;tl Student semboluno
H trklayarak uygulamaytaHHt gahgtrrrn.

7 Kargrntza gelecek .olan Yandaki
baglama ekranda OSrenci Oturum
Agma Kimli$i'nizi yaztn.

$ifre satrrrna size bildirilen gifrenizi
yazrn ve Girig YaP dU$mesini
trklayrn.

I Yandakiekranda gorlilen yaahm isimlerinin gri renkli
olarak yaztlt olmast bu yaztltmlartn yUklU olmadt$tnt
gdstermektedir.

Kullanaca$tntz yaztltmlartn sattrlarrna trklayarak bu
yazr lr mlart ytikleyiniz.

itt< defa galrgmaya baglayacak 6$rencilerin 6ncelikle
Placement Test yaztltmtnr yUklemesi ve bu testi
almasr gerekmektedir. Daha sonra kendilerine di$er
yazrhmlart da yUkleme olana$r sa$lanacakttr.

g .. Oydd

Gtit P!r.t G6r!n0B

t -Wtu' $dbu, P'q"tr | Dlntd

^Ad

w O ;d DlnEd ,

O.qiinmet.nhi Tu'

11 t5.:i1- ll:tj Krlat.lf Hd, sirh 
B $dd

A Od*.
q Bu blgiry..

ri adg*'

I ind.ihls

I Ma$N

lvide
,j-bdHG)

-{ CD $r[<G! (E)

dAE
6l nFsop-M rul v <

r 69.
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I $ayet bilgisayarrnlzda QuickTime yaztltmt
yUkli.r de$ilse do$rudan bu yaztltmln yUkleme

ekranlarrna ydnlendirileceksiniz. Ltttfen,
QuickTime yaztltmtnt bilgisayartntza yUkleyin.

DynEd yaztltmlart, Adobe Acrobat Reader ve
QuickTime yaztltmlartnr boylece yUkledikten

sonra kurulumunuz tamamlanmtgttr.

Qalrgmalartntza hangi dUzeyden baqlamantz
gerekti$ini belirleyecek olan Dtizey Belirleme
Srnavr'na (Placement Test) girmeden 6nce
bir sonraki sayfadan baglayarak 22. sayfanrn
sonuna kadar devam eden Dlizey Belirleme
Srnavr Kullantm Ktlavuzu'nu mutlaka okumantz
gerekmektedir.

Bu eii0m yazrftmt sistcmlnlzdc OulckTimc[Ml 7,0.4 ya da
yiiksc{lnin kurulumunu gcrckurll.

$imdi yilHcmck lstcr mislnlz?

f--=iri'--l I Y'i'd;-l

,l n Oruf vli NoT: O$rencilerin galrgmaya
I v baglayabilmeleri igin o!retmenlerinin Records

Manager yaztltmt Uzerinden Dtizey Belirleme
Srnavt (Placemenf lesf) yaztltmlnt 6$renci
kullan tm tna agmalart gerekmektedir.

Bunun igin o$retmenlerin Records Manager stntf
ekrantnda o!renci isimlerini se.gtikten sonra
Segenekler Ust men0strnden OSrencinin
Yerlegtirme Slnavtna Girmesini Sa$la komutu
vermesi gerekmektedir.

11

l|rk |*Y.e, !r4R.

t$r !r!i{ 
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DynEd Krsayollanntn MasatistUnde Olugturulmast

1
Bilgisayan n tztn masaUstUne gdrece$iniz

fiil Student sembolunU trklayarak

W uygulamaytgaltgttrtn.

O",,rrn,U Segenekler Ust menUsUnden
DynEd Analyzer sekmesini segin.

Etutg, 2otrts*titlat
oqi hflml rt-*

lt(HF. |hb|h rl
-wclh al!{ra.Fry|l,i,4

bt.'h
clsd (Fr*

. rfro-fl"lF lt*
!'Fh.u

-attffirtt

AWffirF

SEdhs

!r.raEffi
Hbcfiq-hFQ+Ja
$MHitft.*qra@

Sagdaki ekranda masaUstUne yerlegtirmek
istedi$iniz uygulamalartn kutucuklartnt
igaretleyip Olugtur butonunu ttklaytn.
(Ogrenciler DynEd Courseware, 6$retmeler
ise Records Manager kutucuklartnt
igaretlemelidir. isteyenler kolay gUncelleme
igin UpToDate Application kutucu$unu da
igaretleyerek masaUstUne tagryabilirler. )

Kargrnrza gelecek olan soldaki ekranda
Segenekler Ust menUsUnde bulunan
Ala Ba$h Bilgisayar Kurulumu
sekmesinden
Masaiistiinde DynEd Krsayollarlnl olugtur
sekmesini segin.

j._: r. ..ir...r:-:. r,.,..., ', . ''t

Masatistlnde OynEd Ktsayollann olwtur

Euraya: C:\Program Files (xE6)\DYnEd\

B DynEd Coumuare

E Records Manager

fl UpToDab Applicalion

f--or,Eh,' l I ,tt ,

ld S*du. c&f*tlFa.d-t-il
.|:da*saryr-Eqa.5

{crdHffi
.c'ryffi.$tE
.c.h@.

ar
1,

DynEd g.
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Di,izey Belirleme Slnavl Kullanrm Kllavuzu DynHd

DUzey Belirleme Srnavr (Ptacement Test) DynEd ingilizce e$itimine baglamadan 6nce altnmast gereken

diizey belirleme srnavrdrr. Bu stnav ile 6$rencilerin hangi DynEd yaztltmtntn hangi dUzeyinden

baglamalarrnln do$ru olaca$r belirlenmektedir. Srnav basit sorularla baglamakta, verilen cevaplara gdre

zorlagarak devam 
-etmekte 

ve do$ru cevaplarrn verilemedi$i noktada sonuglanarak kullantcrntn dUzeyini

belirlemektedir.

Stnava Baglarken...

Srnav sonuglartntn do$ru ve sa$ltklt olmast igin

+ Srnava sessiz ve sakin bir ortamda baglanmah ve stnav s0resince ara verilmemelidir.

+ Kullantctlarrn fareyi (Mouse) do$ru kullanabilmeleri gerekmektedir.

+ Bilgisayarrn hoparldr ya da kulakh$rnrn do$ru gahgtr$rndan emin olunmaltdtr.

+ Sorulara belirlenen sUreler iginde cevap verilmesine dikkat edilmelidir.

Srnava Erigim

Srnava erigim DynEd'in KayrtYoneticisi (Records Manager) sistemi ile kontrol edilmektedir. E$itmenler

stnava girmesini onayladrklarr kullanrcrlara stnava girig hakkr vereceklerdir. Kullantcr bir stnavt

bitirdiginde stnav sonuglarr kaydedilecek ve stnavtn bitirilen bdlUmU otomatik olarak yeniden erigime

kapatrlacaktrr. Herhangi bir olaganUstU aksilik dolayrsr ile srnavrn tekrar edilmesi gerekti$inde e$itmenler

tarafrndan stnavtn yeniden o kullanrcr igin kullanrma agtlmast gerekmektedir.

Stnav Sonuglarl

Srnav tamamlandr$rnda d$renciler stnav sonuglartnt ve bu sonuglara gore gahgmalart gereken

yazrhmlar ile bu yazrltmlara baglama dUzeylerini ekranda gdreceklerdir.

I
o
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DUzey Belirleme Slnavl Ornek Sorularl

Kullanrcrlann slnava baglamadan 6nce mutlaka Haztrltk Testi'ni (Practice lesf) birkag kezyaparak stnav

sistemine alrgmalarr gerekmektedir. Srnavda kelime ve dilbilgisini olgen goktan segmeli sorular,

dinledigini anlama, cUmle kurma ve cUmle srralama gibi birkag de$igik tipte soru bulunmaktadtr.

Sorularrn ornekleri aga$rda gdsterilmektedir.

Bo$uk Doldunru

Bu tip goktan segmeli sorular genel olarak kelime bilgisi ya da dilbilgisi
noktalarr Uzerine odaklanrr. O$renci bir cUmleyi okuyacak ve cUmleyi

doSru olarak tamamlayaca!tnt dUgUndUgU d6rt segenekten birini

tlklayacaktrr. Cevaplar belli bir sUre iginde verilmelidir ve kullantctntn
sadece bir cevap hakkt vardtr.

tnXl'rh Pr!({m..! l.!l

r.q

.,-n .I -g I

Dlnbdl$nl Anleme

ikinci bir soru tipi dinledigini anlama Uzerine odaklanrr. Orne$in, kullantct bir soru ya da bir ifade

duyacak ve o soruyu veya ifadeyi do$ru ifade eden kelime, sayt, deyim ya da cUmleyi, Uzerine

tr klayarak yan ttlayacaktt r.

Irllrih Plr.rhfol Irlr

o He lives alone.

O lt's a smallapartmont &

v
Bu tip sorularda kullanrcrnrn dogru cevabr vermek igin sadece bir gansr vardtr..E$er kullantct bir soruya

zaman doldu$unda hala cevap vermemigse, soru bir kez daha tekrar edilir. lkinci seferde de zaman

doldu$unda soruya hala cevap verilmemigse, program bir sonraki soruya geger ve kullantclnln cevap

vermedisi soruya geri ddnUp cevap verme ganst olmaz.

D${d

&
!.

They live in an aparlment.

E -rlsa I
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CUmle Kurma

UgUncU soru tipinde, kullanrcrnrn bir kelime ya da bir deyimi fare yardtmr ile cUmle iginde do$ru yere

sUrUkleyip btrakmast beklenmektedir.

qrtEd

English Placement Test

Fm.

Itfr

q",,r.d Gll .,.,,'. IIiII , "- fd''I{rr

Bu tip sorularda, kullantct verilen Ug cUmleyi
okumalt ve stralartna gdre harfleri Ustteki
kutucuklara sUrUkleyip btrakmahdtr. Yukartdaki
6rnekte, B cUmlesi ilk srrada olup, arkastndan C
ve A cUmleleri gelmektedir. Kullantctntn sadece
bir cevap hakkt vardtr. Bu tip sorular kullantctntn
bir cUmlenin igeri$i ile bagka bir cUmlenin igeri$i
arasrndaki ba$lanttyt bulma ve bir slra
olugturabilme dUzeYini olger.

Bu tip sorularda kullantctntn do$ru yanttt vermek
igin sadece bir ganst vardtr. Yantt verilmedi$i
takdirde sUre bir kez daha uzattltr. Kullantctntn bir
kelimeyi her sUrUkleyip brrakrgtnda cevaplama
stiresi yeniden baglar ve kullantctya soruyu
bitirmesi igin yeterli zaman sa$lanrr. Ancak
kullantct birkag soruda gok tazla zaman harcarsa
testin zaman limiti dolacak ve yaztltm testi
kapatacakttr.

Ctimle $tralama

DUzey Belirleme Srnavr'nrn (Ptacemenf lesf) ikinci boltlmUnde cUmle stralama ile ilgili birkag soru

vardrr.

qrrEd

English Placement Tesl

'lI" ,l-r* r[-:

I I
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Dtizey Belirleme Stnavl'na Girig Ktlavuzu

ntzrn masaUstUne gdrece$iniz

Student sembolUnU ttklayarak
uygulamayt galtgttrtn.

Kargrntza gelecek olan yandaki ekrandan,
Placement Tests sattrtnt seqin ve Tamam
dii$mesini ttklaytn.

DynEd yaztltmlartntn uygun olan dUzeylerinin
kilitlerinin agtlmast igin bu slnavl almak zorunludur.

Bilgisayart

.-,
f--

-

tw

t Qahgmaya ilk bagladr$tntzda internete ba$lt olmantz
3 gerekmektedir. Dahasonrakioturumlartntzda

internete ba$h olmadan da gahgabilirsiniz. Bu takdirde

$evrimdtgr gahg segene$ini igaretlemelisiniz.

Kargtntza gelecek olan soldaki ekrana O$renci
Oturum Agma Kimli$i'nizi yaztmz.

LUtfen, baglamak igin gifre sattrtna, size bildirilen

$ifre'nizi yaztn ve Girig Yap dU$mesini ttklaytn.

3

Lrra.r elrr$F ba{aiEltlt cgYitaltft ffi 9F
loturh YdqtE siiliir O.|M S.*,

!

lr-?j
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4
Yandaki ekranda Practice Test bolUmUnti ttklaytn. Bu

testin amacr bilgisayarrnlztn ve sizin dUzey belirleme
stnavrna girebilmek igin haztr olup olmadt$tntzt
belirlemektir.

Practice Test'i tamamladtktan sonra kargtntza
aga$ rdaki ekran gelecektir.

Bilgisayarrntztn doQru galrgtr$tna ve soru tiplerini
anladr$tntza emin olana kadar Practice Test'ini
birkag kez tekrar edin.

Diizey Belirleme Stnavl (Placement Test) iki b6lUmden olugmaktadtr.

pfacement Test Part 1' r tamamlamantz ve Part 2 nun agrlmrg olmast DynEd 1.2 dii,zeyine

ulagtr$rnrz anlamrna gelmektedir. Bu takdirde sistem size Placement Test Part 2' ya

baglama izni verecektir.

Placement Test Part 2' ya baglamadan 6nce ara verebilirsiniz.

Placement Test Part 2' ya bagladrktan sonra ara vermeden slnavl sonuglandtrmaltstnlz.

Srnavr sonuglandrrdrktan sonra yazrhmdan grkarken stnav sonuglartntzrn DynEd sistemine

kaydedilebilmesi igin internete ba!lr olmantz gerekmektedir.

+
+

+
+
+

5 Placement Test Part 1' t tamamlamadan ara

vermemelisiniz. Stnava bagladtktan sonra slnav

bitene ve stnav sonuglart kaytt edilene kadar

kesinlikle stnavdan grkrlmamaltdtr. Bir soruya,
tanrnan sUre iginde cevap verilememigse o soruya
yanhg cevap verilmig saytlacakttr.

Hazr oldu$unuzda Part 1 Beginner yazlslnl
tr klayarak baglayabilirsiniz.

BASARTLAR DiLERiZt

Englrsh Placement Test

Inglrsh Pld€emenl Te5!
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First English Kullanlm Ktlavuzu Dyn-E*C

DynEd E$itim Yazrlrmlan'na baglamadan once aga$rdaki agrklamalartn okunmast kullantctlartn

dogru ve verimli gahgabilmeleri igin gereklidir. First English Egitim Yaztltmtnda Menii dili ve

Yaidrm dili TUrkge'dir. Qahgmatarrnrza baglamadan 6nce menii baglrklarlnt incelemeniz ve
kullanrm yiintemlerini ii$renmeniz gahgma veriminizin artmastnr sa$layacakttr.

Bilgisaya

ml
Etw

nn rzrn masa0stUne gorece$iniz

Student sembolUnU ttklayarak
uygulamayt galtgttrtn.

t Qalrgmaya ilk bagladr$tnlzda internete ba$lt olmantz
L gerekmektedir. Dahasonrakioturumlartntzda

internete bagh olmadan da gahgabilirsiniz. Bu takdirde

Qevrimdtgr gahg segene$ini igaretlemelisiniz.

Kargrnrza gelecek olan soldaki ekrana 6srenci
Oturum Agma Kimli$i'nizi yaztntz.

LUtfen, baglamak igin gifre sattrtna, size bildirilen

$ifre'nizi yaztn ve Girig Yap dU$mesini ttklaytn.

24



3 Diizey Belirleme Stnavtndan almrg oldu$unuz sonugla.ra

gore gah gabilece$ iniz yazr I r mlar ekran t n tzda gorulecektir.

[YanrnOa kilit igareti olan yaztltmlar sizin kullantmtntza

agrlmamrg olan Yaztltmlardtr.)

Qahgmak istedi$iniz kilitsiz bir yaztltmr trkladr!rntzda
sisitem otomatili olarak bu yaztltmt internet Uzerinden

indirerek bilgisayarrnrza yUkleyecektir.

First English yaztltmtnr galgmak igin bu yaztltmt

segmeniz ve daha sonra Tamam dU$mesinittklamantz
gerekmektedir.

Yerleglirmc Diizeyinizl onaylamak igin,
liitfen bu Beccri Slnavl'na gitin:

First English
Mastery Tests

Units l-2

Tamam

A First English yazlllmlnl segtiginizde karqtntza
+ gelecek olan Mastery Test'e girmelisiniz. Bu

stnav DUzey Belirleme Stnavt'ntztn sonucunu
onaylamak igin yaprlmaktadrr. Bu stnavdan
85'in altlnda bir puan almantz beklenmektedir;
85'in iisti,inde bir puan altrsantz, daha ileri

dUzeydeki bolUmler agrlacaktlr' Mastery Test
tamamlandt$tnda, agagrdaki ekranda
gdrUldUgU gibi Placement Test sonucunuza
gore size onerilen Uniteyi seqmeniz
gerekmektedir. Qahgmantz gereken Unitelerin

kilitleri agrk olarak gelecektir.

5 First English yazlltmtnda dUzeyinize uygun olarak

sizin igin agtlan tiniteleri mavi renkli, size kapalt olan

Uniteleri de gri renkli olarak gdreceksiniz.

Orne$in, yandaki ekranda 1. tinite drgrndaki tUm

Uniteler kilitlidir.

Placement Test sonucunuza gore size dnerilen

Unite numaraslnln Uzerine trklayarak aga$tdaki
ekrantn gOrUnmesini bekleYin.

q/r€d

trrst €n8lr5h

rd* DynEd SP"rW*.
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6 Qalrgmalarmza 1. 86ltimden (Listening)
baglayabilirsiniz. LUtfen her galrgma oturumunuzda
en az beg farkh bolUmde gahgma yapmaya gayret

edin. BolUmlerin alt ktsmtnda gdrUnen yUzdeler

o b6lUmde ne kadar gahgtr$rnrzr gostermektedir.

Dyngd

trr5t Entlrsh

llrs-*KYE

A Qahgmaya bagtamadan 6nce menii bagltklannl
f incelemeniz ve kullanlm y<intemlerini 6$renmeniz

gok iinemlidir.

DynEd dile$itimi sisteminin kullantmtnt bilmeniz size
galtgmalart nvdave dil 6$renmenizde kolayltk
saSlayacak ve zaman kazandtracakttr'

Segenekler men[isUnUn altrnda "Qaltqma Kayttlarl",
"Teri m ler Sdzl U$ [t", "Ayarla r/D U zeylef", " E-posta
gdnderme" ve "Detaylt Rapor" alt mentileri
bulunmaktadtr.

8 Segenekler menUsUnden Qahqma Kayttlarl
segildi$inde gahgma kayttlartntz kargtntza
gelecektir. Qalrgma kayrtlartnrzt Derse Gdre veya
Tarihe G<ire izleyebilirsiniz. Yandaki ekranda
gal rgmalarr n tz Derse Gtire listelenmigtir.
Unitelerin yanlarrndaki "+" simgeleri trklandt$t
zaman Unitelerin iginde hangi konudan ne kadar
gahgrldr$r bir sonraki ekrandaki gekilde
gdsterilecektir.

Firrl EnSlith
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I Yandaki ekranda gdrUlen yUzdeler galtgtlan

b6ltimlerin yUzde kaqtntn tamamlandt$tnt
g6stermektedir. Qahgmalartntzdan verim

alabilmek igin galrgmantn %100'ttnUn
tamamlanmast gerekmektedir.

Beceri Slnavlart'na (Mastery Tests) girebilmek

igin ise ders igeri$inin %80'inin tamamlanmlg
olmasr yeterlidir. Beceri Stnavt, ilgili b6lUmdeki

galrgmalarlntzln sonucunu 6l9en bir stnavdtr'

.a F$-/
flil lSlI:,
dt rsl

Eah;,
a6l sL
6it rr J
nt! InI./
fflt rl!{ I 7
Ht osr /

4 i Yukarrdaki ekranda gortilen ktrmtzt kilidin Uzeri
I v trklandr0rnda, yandaki pencere agtlacak ve

trkladrgrnrz yairhmrn kiliili bdlumlerinin agrlmasr igin

neler yapmantz gerektisi, Mastery Test'in kilidinin

agtlmast igin hangi b6lUmlerin tamamlama
yiizdesini yU kseltmeniz gerekti$ i belirtilecektir'

DynEd yaztltmlartnda ilerlemek galrgma yUzdesini

artrrmaya dayalr oldu$undan, ilerideki kilitli

boli.rmlerin agtlmast igin Uzerinde galtqmakta

oldu$unuz bolUmlerdeki gahgma yUzdelerinizi belirli

bir seviyeye gtkarmanlz gerekmektedir.

i m
H Fl:-.._
illl s.. .--
dl 6i
p llr:-
H h,---
ld $r

Unh 2 : LlsEnltrg

f* r* -l

11 ilgili ders igeri$inin %80'ini tamamladrktan sonra beceri

srnavt kutucu$u portakal renkli olarak gorUlecektir'

Beceri Stnavt sonucunda 85 veya Uzerinde bir puan

alrnmast gahgrlan b6lUmUn bagarryla tamamlandt$tnt

ifade eder. 85'in altrnda bir puan aldr$tntzda, slnav

kilitlenecek ancak 7 gUn sonra otomatik olarak tekrar
agrlacakttr. Stnavt UgUncti defa tekrar etmek isterseniz

ogretmeninize bagvurmaltstntz. Yandaki drnekte 1' ve

Z. OotUmterin Mastery Test'inden o/o94 alarak gegen bir

ogrenci gorUlmektedir. Bu 6$renci 9u anda 3' ve 4'

bolUmlerin Mastery Testini de alabilecek durumdadtr'

Academtct,"^,lI[@

*EEffiEEffi
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12

ar,r[d6{ .. (@l|e<nr rr'

*vr - aa ' l@$t its, _ h(rqe.r&&ilt
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Qalrgma kayttlartntz Tarihe Giire
dUzenlendi$inde ise yandaki ekran gorlinecek ve

hangi dersi hangi tarih ve saatte ne kadar sUreyle
gahgtr$rnrz, gUnltik ve toplam gahgma siireleriniz
gdsterilecektir.

Yandaki pencerede gordU$UnUz Y azdtr
dU$mesini trkladr$rnrzda bilgisayartntztn ba$lt
oldu$u yaztctdan galtgma kayttlartntzt
yazd rrabilirsiniz. Tutor dU!mesini trklad t$ t n tzda

ise aga$rdaki ekran gorUntUlenecektir.
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Qahgma davrantglarlnlzt inceleyen Tutor size her bir

davranrgtntztn dil becerilerinizin geligimindeki olumlu
ya da olumsuz etkilerini aqlklayarak daha verimli
galrgman tzr sa$layacak bilgilendirmelerde
bulunacaktlr.

Qalrgma Notu -12 ils +12 araslnda bir not olarak
gorUnUr. Baglangrgta Qallgma Notu'nuz 0 olacakttr.

Tutor sizin galrgma kayrtlartnlzl inceleyerek
galrgma stkltgt, gallgma davrantglart, Beceri
Srnavt notlart ve anlama gibi kriterlerin yanl slra,

becerilerinizin geligmesini olumsuz etkileyecek
davrantglanntzt da izlemekte, sizin daha verimli
galtgmantzr sallamak igin geri bildirimde
bulunmakta ve bir Qalrgma Notu vermektedir.

Yandaki pencerede gordUgtinUz Aynntlll
dU$mesini trkladr$rnrz zaman agagldaki ekran
gdrUntUlenecektir.

Er-F -l€-&'hFrdMfir
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4 A Yandaki ekranda Tutor geri bildirimlerinin ayrtnttlt
t r gekli gdrUnmektedir.
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A E internete ba$lr olarak galrqtr$rntzda, galtgma
I Il kayttlartntz DynEd'in Milli Egitim Baka.nh$r'ndaki

suiucu bilg isiyarr na aktart lmaktad r r' i nternete

ba$I olmadan gahgtr$rmzzamanlarda ise kendi

bilgisayarr ntzda tutulmaktadtr'
internete balh olmadan gahgtr$rntzda, en az 14

gUnde bir internete ba$lanarak galtgma

kayttlarlntzr DynEd'in sunucu bilgisayartna
aktarmalr ve 6$retmeninizin kayttlart ntzt
gormesine olanak sa$lamalrsrnrz. O$retmeniniz
bu sUreyi azaltabilir' Bu takdirde internete
ba$lanmanrz igin bir mesaj alacakstntz.

16 Segenekler menUsUnden "Terimler SozlU$U"

segildi$i zaman yandaki ekran kargtntza
geiecektir. Alfabetik olarak dizilmig sdzcitklerden
herhangi birini segip Tamam dUSmesini

trkladrSinrzda o sdzcUgUn Ttirkge'si, cttmle iginde

kullantmr ve benzer s6zcUklerden 6rnekleri
gdreceksiniz.

-ilffi*u;x
T*Sd{u

b|,

17

fr- I

GOrdU$UnUz ekrandaki
s6zcUklerin tamamtn t okuYuP,
hatrrlamaya galtgmantz ve cUmle
iginde kullanmantz sdzcUk bilginizi
geligtirmek agtstndan faydaltd tr.

i[\FEd'
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tEl
A o SeCenekler menUsUnden "Ayarlar / Diizeyler" segildi$i zaman
I O y"nO"Xiekran kargrnrza gelecektir. Mikrofon Sesiayart ile

mikrofonunuzun ses tayit dtizeyini ve Yazrltmtn Sesi ayarl ile de

bilgisayarr n lzl n ses diizeyini ayarlayabilirsin iz'

DynEd'de kullanrlan dil ingilizce'nin do$al kullanrm htztndadtr.

Duraklama ayarr ise cUmleler arasrndaki bekleme stiresini uzattr

veya krsalttr. Duraklam a ayan, yapaca$rntz igleme karar

verebilmeniz igin gereken sfireyi kendi hrzrntza gore ayarlamak igin

kullantltr.

AFIL/0@tk-

Yu{@e Scrl

a o'ol
llt uam
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19 Qalrgmaya bagladrgrnrzda dncelikle soylenilenleri . .' v 
Ointeyeret< antamaya galgmalrsrnrz. ingilizce metni ilk

defa dinledi$iniz srrada kontrol gubu$undaki
tl

ingilizce AltYazr 

- 
dUgmesi ile

Ti.irkge Terciime lA I dulmesinin seqilemedi$ini
goreceksiniz. Dinleyerek anlamanrz gereken ciimleleri,
okuyarak veya tercUme ederek anlamak, dinleme

becerinizin geligmesini engellemektedir' Metni

din|eyerekan|ayamadt!tntztakdirdeTekrardU$mesini
kullanarak tekrar tekrar dinleyin.

20 ikinci defa metni dinledikten sonra 
t_ I-v ingilizce Altyazr l-l ve TUrkge Terctime lC I

dU$melerinin segilebilir hale geldi$ini gdreceksiniz' Bu

durumda, her iki dU$me de kullantlabilir olmastna
ra$men, ingilizce metni dinleyerek anlamaya
galrgmanrzt oneririz. ingilizce Altyazr ve Tiirkge
Terciime dU!meleri, bagka tUrlU anlayamayaca$tntza
iyice emin olduktan sonra kullanmanrz gereken

dU$melerdit.
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21 Sdylenilen cUm leyi dinleyerek anlad t ktan sonra

kendiniz s6ylemeye galt gmaltst n tz'

sdyleyemiyorsanrz Tekrar Dtilmesi i5l ,," yeniden

dinleyiniz ve soylemeye galtgtntz.

Sdylerken kendinizi kaydetmek igin Mikrofon
rTl

Dil!mesi'n; I v I trklayrnrz.

22 Kendinizi kaydettikten s#T mutlaka

Kulakhk Diifmesi'n; lw I trklayarak kendinizi

dinlemelisiniz. Kendinizi dinledikten sonra Tekrar
| '--'1Dtilmesi lU I ite orijinal ciimleyiyeniden dinleyip

kendi sdyledi$iniz cUmle ile kargrlagttrmaltstntz'

Bu gekilde gahgarak telaffuzunuzun geligmesini ve

cUmlelerin bir s0re sonra kalrcr hafrzanza yerlegerek

konugmantzln "aklct" hale gelmesini

sa$layabilirsiniz.

q.> Yukarrda anlatrlan gahgma altgkanltklartnt
zo kazanarakgaltgmantzadi.izenlidevam etti$iniz

takdirde en verimli o$renme ydntemlerini
kullanarak hrzla ingilizce dilini 6$reneceksiniz'
Bu durumda verimizi gdsteren Tutor notunuzun
da arttr$ rn r goreceksiniz.

Yeniden gahgmaya baglamadan 6nce bir onceki
galtgmanrz hakkrndaki Tutor raporunu okuyunuz'

vERiMLi vE KEY|FL| geuSmaLAR DiLERizt

g cert'ftrtbil F1d - Aodedc I vlo - Qd6ru l{odan <-12 , 1ll>

D6y. Dedd.

A Dqml - Al - Todsn S[.e: 0*15 - Sor gt|Em Tt]&t

TokEr dti{trstolXl t o!ro kdrle Liidso, ttitlade d*|lqrete d6'm ed.n'

Sd ifi fltt d! fiq grftm trsmadila

Sattl€d*lers|izi tltdetE oarnris iti ll|roltor$rrl Liil,en' is gdl$mrEd'
soyl€dXleditri kdetmeye delm ed&r

Adqm drgttrtdanfilt b.!6dwl

gr$.tE ilo$r = 3

f G-i _l 
f-Ay""tt' I
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English for Success Kullanlm Kllavuzu

i Bilgisayarrntztn masaiistUne gorece$iniz
I

fil Student sembolunu trklaYarak
--,ff,il uYgulamaYtqaltgttrtn.

DynEd E$itim Yazrlrmlan'na baglamadan once aga$rdaki agtklamalarln o[9nm.ast kullantctlartn

dogru ve verimli galrgabilmeleri igin gereklidir. gn-grisn for Success E$itim Yazlltmrnda Menti dili

ve yardrm dili TUrkgl'dir. ealrgmatannrza baglamadan iince menti baghklarlnl incelemeniz

ve kullan lm ytintemlerinitigienmeniz galrgma verim inizin artmasrnl sa!layacaktr'

t Qahgmaya ilk bagladrgtntzda internete ba$lt olmantz
z gerekmektedir. Dahasonrakioturumlartntzda

interneteba$lro|madandaga|rgabi|irsiniz.Butakdirde
Qevrimdlgl gahg segenegini igaretlemelisiniz'

Kargtntza gelecek olan soldaki ekrana 6!renci
Oturum Agma Kimli$i'nizi yaztnrz.

LUtfen, baglamak igin gifre sattrtna, size bildirilen

$ifre'nizi yaan ve Girig Yap dU$mesini ttklaytn'
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3 DUzey Belirleme Stnavtndan almtg oldu$unuz sonuglara
gdre galrgabilece$iniz yaztltmlar ekrantntzda gdrUlecektir.
(Yanrnda kilit igareti olan yaztltmlar sizin kullantmtntza
agrlmamtg olan yaztltmlardtr.)

Qahgmak istedi$iniz kilitsiz bir yaztItmt ttkladt$tntzda
sisitem otomatik olarak bu yaztltmt internet Uzerinden
indirerek bilgisayartntza yUkleyecektir.

English for Success yaztltmtnr galtgmak igin bu yazlltmt
segmeniz ve daha sonra Tamam dU$mesinittklamantz
gerekmektedir.

Yerlegtirme Oiizeyinizl onaylamak igin,
liiilen bu Beceri Stnavt'na girin:

English for Success
Mastery Tests

Units 3{

Tamam

A English for Success yaztltmtnt segti$inizder'r 
kargtntza gelecek olan Mastery Test'e
girmelisiniz. Bu stnav DUzey Belirleme
Stnavt'ntztn sonucunu onaylamak igin
yaprlmaktadrr. Bu stnavdan 85'in alttnda bir
puan almantz beklenmektedir. 85'in
Ustiinde bir puan altrsantz, daha ileri
dUzeydeki bolUmler agtlacakttr. Mastery
Test tamamlandr$rnda, aga$rdaki ekranda
gorUldU$U gibi Placement Test sonucunuza
gore size onerilen Uniteyi segmeniz
gerekmektedir.

5 English for Success yaztltmtnda dUzeyinize
uygun olarak sizin igin agtlan 0niteleri mavi
renkli, size kapah olan Uniteleri de gri renkli
olarak gdreceksiniz. Lacivert renkli Uniteler ise
tekrar edilmesi igin agrk olan Unitelerdir.

Yandaki ekranda 3. ve 4. Unite sonrastndaki
tUm Uniteler kilitlidir

Placement Test sonucunuza gore size
dnerilen Unite numarastntn Uzerine ttklayarak
aga$rdaki ekrantn gorunmesini bekleyin.

Inglish for Succers
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6 Qalrgmalarnza 1. Bdli.imden (Warm Up)

bagliyabilirsiniz. LUtfen her gahgma oturumunuzda en

az-neg farkh bolUmde gahgma yapmaya gayret edin'

B6l0mlerin alt ktsmrnda gdrUnen yUzdeler

o b6lUmde ne kadar gahgtr$rnrzr gdstermektedir'

7 Qalrgmaya baglamadan tince menii bagltklannl
I incel"meniz ve kullantm ytintemlerini <ifrenmeniz

gok tinemlidir.

DynEd dil e$itimi sisteminin kullantmtnt bilmeniz size

gahgmalarrntzda ve dil o$renmenizde kolayltk

sa$layacak ve zaman kazandtracakttr.

Segenekler menUsUnUn altrnda "Qaltgma Kayttlart",
"Teri m ler SOzl U$ U ", "Ayarla r/D U zeylef", " E-posta
gonderme" ve "Detaylt Rapor" alt menUleri

bulunmaktadtr.

8 Segenekler menUsUnden Qahgma Kayttlart
segildi$inde gahgma kayttlartntz kargtntza
gelecektir. Qahgma kayttlartntzt Derse Gtire veya

Tarihe G<ire izleyebilirsiniz. Yandaki ekranda
gal rgmalarr n tz Derse Gtire listelenmigtir.
Unitelerin yanlarrndaki "+" simgeleri ttklandt$t
zaman Unitelerin iginde hangi konudan ne kadar
galrgrldr$r bir sonraki ekrandaki gekilde
gosterilecektir.
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I Yandaki ekranda gdrUlen yUzdeler galtgtlan

bdliimlerin yUzde kaqtntn tamamlandt$tnt
gostermektedir. Qahgmalartntzdan verim
alabilmek igin gahgmantn 7ol 00'UnUn

tamamlanmast gerekmektedir.

Beceri Stnavlarl'na (Mastery Tests) girebilmek

igin ise ders igeri$inin %80'inin tamamlanmtg
olmasr yeterlidir. Beceri Stnavt, ilgili bolUmdeki
galrgmalarrntztn sonucunu olgen bir stnavdtr.
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.l n Yukarrdaki ekranda gdrUlen ktrmtzt kilidin Uzeri
I t' trklandr$rnda, yandaki pencere agtlacak ve

trkladr$rnrz yaztltmtn kilitli bolUmlerinin agrlmast igin

neler yapmantz gerekti!i, Mastery Test'in kilidinin
agtlmast igin hangi b6lUmlerin tamamlama
yUzdesin i yUkseltmeniz gerekti$ i beli rtilecektir'

DynEd yaztltmlartnda ilerlemek galrgma yUzdesini

arttrmaya dayah oldu$undan, ilerideki kilitli

b6lUmlerin agtlmast igin Uzerinde galtgmakta
oldu$unuz b6ltrmlerdeki gallgma yUzdelerinizi belirli
bir seviyeye gtkarman rz gerekmektedir.

11 itgiti ders igeri$inin %80'ini tamamladtktan sonra

beceri stnavt kutucu$u portakal renkli olarak
gorUlecektir. Beceri Stnavt sonucunda 85 veya

Uzerinde bir puan altnmast galtgtlan b6lUm0n

bagarryla tamamlandr$rnr ifade eder. 85'in alttnda bir
puan aldr$rmzda, stnav kilitlenecek ancak 7 gUn sonra

otomatik olarak tekrar agrlacaktrr. Stnavt UgUncU defa

tekrar etmek isterseniz 6$retmeninize
bagvurmahstntz. Yandaki drnekte 1. ve 2' Uniteleri

tamamlanmrg ve ilgili Mastery Test agtlmtgttr.

f nglish lor Succts5
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12

E -att-r*!h6.bc#t*l.*-d!

Qahgma kayttlartntz Tarihe G6re
dUzenlendi$inde ise yandaki ekran gdrUnecek ve

hangi dersi hangitarih ve saatte ne kadar sUreyle
galrgtr$rnrz, gUnlUk ve toplam gahgma siireleriniz
gdsterilecektir.

Yandaki pencerede gdrdU$UnU z Y azdtr
dU$mesini trkladr$rnrzda bilgisayartntztn ba$lt
oldu$u yaztctdan galrgma kayttlartntzt
yazdrrabilirsiniz. Tutor dU$mesini trkladt$tntzda
agag rdaki ekran gorUntUlenecektir.
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13 Tutor sizin galrgma kayrtlarrntzt inceleyerek
galrgma stklt$t, galrgma davrantglarl, Beceri
Srnavt notlart ve anlama gibi kriterlerin yant stra,

becerilerinizin geligmesini olumsuz etkileyecek
davrantglartntzt da izlemekte, sizin daha verimli
gahgmantzr sa$lamak igin geri bildirimde
bulunmakta ve bir Qahgma Notu vermektedir.

Yandaki pencerede g6rdUgUnUz Ayrlnfu ll
dU$mesini trkladr$rnrz zaman agagldaki ekran
g6rUntUlenecektir.

tl A Yandaki ekranda Tutor geri bildirimlerinin ayrtnttlt
I -l gekli g6rUlmektedir.

Qahgma davrantglartntzt inceleyen Tutor size her
bir davranrgtntztn dil becerilerinizin geligimindeki
olumlu ya da olumsuz etkilerini aqrklayarak daha
verimli galtgmantzr sa$layacak bilgilendirmelerde
bulunacakttr.

Qahgma Notu -12 11s +12 arastnda bir not olarak
gdrUnUr. Baglangrgta Qahgma Notu'nuz 0

olacakttr.
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i tr internete balh olarak galrgtt$tntzda,
I s galgma kayttlartntz DynEd'in Milli E$itim

Bakanlt!t'ndaki sunucu bilgisayartna
aktarrlmaktadrr. internete ba$h olmadan
gallgtr$rnrz zamanlarda ise kendi
bilgisayarrnrzda tutulmaktad tr.
internete ba$lr olmadan gahgtt$t ntzda,
en az 14 gUnde bir internete ballanarak
galrgma kayttlartnrzr DynEd'in sunucu
bilgisayarrna aktarmah ve o$retmeninizin
kayttlartnrzt gormesine olanak
saflamalrsrnlz. O$retmeniniz bu sUreyi

Ij4HW

- tc-i tF;

Segenekler menUstinden "Terimler SdzlUgU" segildi$i

zaman yandaki ekran kargtntza gelecektir' Alfabetik
olarak dizilmig sdzcUklerden herhangi birini seqip OK
dU$mesini trkladr$rnrzda o sOzcUSUn TUrkqe'si, cUmle

iginde kullanlmr ve benzer s6zcUklerden drnekleri
gOreceksiniz.

16

47 GordU$UnUzekrandakisdzcUklerin

' r tamamtnt okuYuP, hattrlamaYa
galtgmantz ve cUmle iginde kullanmantz
s6zcUk bilginizi geligtirmek agtstndan
faydaltdtr.
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A o Secenekler menUsUnden "Ayarlar I Duzeyler" segildi$i zaman Av'd"/ourcvd

I CD yanO"fiekran kargtntza gelecektir. Mikrofon Sesi ayarr ile

mikrofonunuzun ses kayrt dUzeyini ve Yaztltmtn Sesi ayart ile de

bilgisayarr n tzl n ses dUzeyini ayarlayabilirsiniz.

DynEd'de kullanrlan dil ingilizce'nin do$al kullanrm hrztndadtr.
Duraklama ayart ise cUmleler arastndaki bekleme s0resini uzattr
veya ktsalttr. Duraklama ayart, yapaca$tnrz igleme karar
verebilmeniz igin gereken sureyi kendi hrztntza g6re ayarlamak
igin kullantltr.

LE!:C

,l O Qalrgmaya bagladr$rnrzda oncelikle s.oylenilenleri
I v Ointeyeret< anlamaya galtqmaltstnrz. ingilizce metni

ilk defa dinledi$iniz strada kontrol gubu$undaki

ingilizce Altyazr E du$mesi ile

Ti,irkge Terclime ltI I du!mesinin segilemedi$ini
goreceksiniz. Dinleyerek anlamantz gereken
cUmleleri, okuyarak veya tercUme ederek anlamak,
dinleme becerinizin geligmesini engellemektedir.
Metni dinleyerek anlayamadt$tntz takdirde Tekrar
dUgmesini kullanarak tekrar tekrar dinleyin.

20 ikinci defa metni dinledikten sonra

ingilizce Altyazr L-l ve Tiirkge Terctime llI I

dii$melerinin segilebilir hale geldi$ini gdreceksiniz.
Bu durumda, her iki dU$me de kullantlabilir olmastna
ra$men, ingilizce metni dinleyerek anlamaya
galrgmantzt dneririz. ingilizce Altyazr ve Tiirkge
Terctime dU$meleri, bagka tUrlU

anlayamayacaptntza iyice emin olduktan sonra
kullanmantz gereken dU$melerdir.
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21 Sdylenilen cUmleyi dinleyerek anladtktan sonra

kendiniz soylemeye gahgmaltstntz. 
| ^lS6yleyemiyorsanlz Tekrar Diilmesi I v I ile

yeniden dinleyiniz ve sdylemeye galtgtntz.

Soylerken kendinizi kaydetmek igin Mikrofon

Diismesi'n1 | v I ttklaytnrz.

ZZ Kendinizi kaydettikten sgi mutlaka

Kulaklrk Dti$mesi'n; lw I trklayarak kendinizi

dinlemelisiniz. Kendinizi dinledikten sonra
| "1.|Tekrar Diilmesi I v I ile orijinal cUmleyi yeniden

dinleyip kendi soylediginiz cumle ile kargrlagttrmaltstntz.

Bu gekilde gahgarak telaffuzunuzun geligmesini ve

cUmlelerin bir sUre sonra kaltct haftzantza yerlegerek

konugmantzln "aktcl" hale gelmesini sa$layabilirsiniz'

.1,q, Yandaki ekranda gorUlen Ses 6l9er (Speech Meterl
ZJ ekrantntzda belirdiQi zaman mikrofonunuza konugmaya

baglayabilirsiniz. Konugmalartntz strastnda sesinizin
yeterince yUksek, kelimelerinizin net olmastna dikkat

edin. Cevabtntzt acele etmeden, normal bir ses tonu ile

verdikten sonra, sessizce sistem taraftndan
degerlendirilmeyi bekleyin. Konugurken araya

istenmeyen bir ses girdi$inde, Beklet n OUgmesini

kullanarak, bir kez daha yeniden cevap hakkt

kazanabilirsiniz. Bu davrantg, bu b6lUmlerde not
kaybetmenizi 6nleYecektir.

39



.t A Sistem taraftndan de$erlendirilen cUmlelerinizde
z+ telaffuzunuz yeterince gUvenli ve anlagtllr

bulunmazsa, Uzerinde daha dikkatle galtgmantz
gereken kelime gruplarr gdrtintUlenecektir. Yantttntz
do$ru ancak sadece telaffuzunuzyetersiz ise bu

soruda not kaYbetmeYeceksiniz.

Yantttntzt bir sonraki soruy.a gegmeden 6nce
yinelemek isterseniz, Ses Olger (Speech Meterl'n
sol ust kogesinde yer alan mikrofon simgesine
trklayarak yeniden yan rtlayabilirsiniz.

gm

ttr Sdylemig oldu$unuz cUmlenin tamamtnda hem
aJ kelime stralamantz hem de telaffuzunuz bagartlt ise

ekranlntzda dort ya da Uq yegil gubuk goreceksiniz'

Konugma Tantma b6lUmlerindeki Qahgma Verim
Notunuzu ytrkseltmek igin, mikrofona konugtuktan ve

sistem taraftndan de$erlendirildikten hemen sonra
r^t

Kulakhk I w ldugmesini trklayarak kendi sesinizi
geri dinlemeyi unutmayrn. Bu agamada Kulakltk
dU$mesini kullanmazsanrz, Qalrqma Notu'nuz 1

puan dUgecektir.

tA Yukarrda anlattlan galrgma alrgkanltklarlnt
3v kazanarak galtgmantza dUzenli devam etti$iniz

takdirde en verimli 6$renme ydntemlerini
kullanarak hrzla ingilizce dilini 6$reneceksiniz.
Bu durumda verimizi gosteren Tutor notunuzun
da arttr$rnr gdreceksiniz.

Yeniden galrgmaya baglamadan 6nce bir 6nceki
gahgmantz hakkrndaki Tutor raporunu okuyunuz.

vERiMLi vE KEY\FL| gauSmeLAR DiLERizt
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TOEFL - IBT 75 lB,2Dizeyine Ulagma Stiresi

DynEd ingil2ce Dil Egitimisistemi ile ingilizce dsrenmeye yeni baglayanlar, "Do$ru Qa!9-!l
yiintemteri"ne ve ,,Eiitim yazrhmr Kul-lanlm Krlavuzu"na uygun galrgtrklan.takdirde, TOEFL-

IBT 75 (pBT 540) lBiduzeyine'12 aylrk verimli galrgma ile 360 saatte ulagabilirler.
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6Otitler ve Takdir Belgeleri Dyn-EC
American Society of Training and Development (ASTD) Sertifikasl
ASTD, e-e$itim uzlranlarr, akademisyenler, endUstriyel sistem tasartmctlart ve e$itim

endUstrisi liderleri tarafrndan belirlenen yiiksek standartlarr agabilen e$itim UrUnlerine

sertifika vermektedir. DynEd International, Inc., bu sertifikayr alabilen ilk e-e$itim

girketidir. DynEd'in yetigkin UrUnlerinin tamamt ASTD sertifikast almtgttr.

T.C. Milli E$itim BakanlrSr Onay Belgesi
Tatim ve Teibiye Kurulu Aagfantigrnrn 2g.OS.ZO06 tarihli onayr ile Ozel ilko$retim

Okullarrnda ve Ozel Ortaogretim Okullarrnda, 06.12.2006 tarihli onayl ile tUm

ilt<ogretim Okullarrnda ve 21.01.2013 tarihli onayl ile tUm Resmi OrgUn Okullarrn 4 - 12

srnrflarrnda kullanrlmast uygun gorUlmUgtUr.

French Ministry of Education's Seal of Approval
2000 yrlnda Letls Go, 2003 yrhnda Let's Go, English for Success, New Dynamic
Engtish, The Lost Secret, Dynamic Business English, Advanced Listening ve

englisn by the Numbers ve 2005 yrhnda First English yazrlrmlart Franslz Elitim
Bakanlr$t taraf t ndan tUm e$itimcilere tavsiye edilm igtir'

Educational Software Review (EDDIE) OOtilti
Educational Software Preview Service for Educational Technology taraftndan "Ytltn En

iyi Egitim Yazrlrml"na sonbaharda verilen odUldUr. Let's Go (4 6dUl), First English'
English for Success (2 OOUI;, Reading for Success, Advanced Listening'
ttew Oynamic English (2 OdUl) ve Espanol Dinamico yaztltmlartna verilmigtir.
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Best Education Software (BESSIE) OAUIU
i Educational Software Preview Service for Educational Technology"
E taraftndan "Yrlrn En iyi E$itim Yaztltmt"na ilkbaharda verilen 6dUldUr.

Let's Go (2 Odul) , English for Success (2 OOut;, New Dynamic
English ve Advanced Listening yaztltmlarrna layrk g6rUlmUgtUr.
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The Association of Educational Publishers
EdPress Distinguished Achievement 6afilU
"E$itim Teknolojisi ve Okul / Srnrf Yonetimi" alantnda Records Manager yaztltmt,

"egitim Yaztltmlart" alantnda Cle.ar Speech Wo..rks, English for Success ve

Hospitality English yaztltmlart Usttin Bagan Odiilii almtgttr.

Media and Methods Awards Portfolio
"Media & Methods" dergisi, K-2 okullarr igin 6rnek egitim ydntemleri ve UrUnleri

Uzerine yogunlagan ve 50 000 e$itim teknolojisi uzmanrnln okudu$u bir yaytndtr.

Egitim lurisi ner yrl en iyi UrUne 6dUlvermektedir. DynEd'in Let's Go yaztltmt bu 6dUlU

kazanmtgttr.

Technology & Learning Magazine Best Software in ESL
Technology & Learning Magazine "okul E$itimi" alanlnda Let's Go
(2 Odul), First English, DynEd Kids ve Advanced Listening
yazrlrmlartna ve "E$itmen E$itimi" alantnda Records Manager ve

Teacher Training yaztltmtna Award of Excellence vermigtir.

Software & tnformation Industry Association Godie QOtilti
English for Success "En iyi K-16 Ozel E$itim QdzgmU" alantnda ve

Advanced Listening "En iyi Orta E$itim Sonrast E$itim QdzUmti"
alanrnda Finalist olmuglardtr.

Children's Software Revue
DynEdYaztltmlart Children's Software & New Media Revue taraftndan
All Star Award almaya laytk gdrUlmUgtUr.

California Instructional Technology Glearinghouse
ABD California eyaleti m0fredatr gergevesinde New Dynamic
English yaztltmt "Exemplary Rating" ve Let's Go, English by
the Numbers, Espanol Dinamico, Dynamic Glassics ve

Firsthand Access yaztllmlart (Desirable rating) almlglardtr'
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Technology & Learning Magazine Award of Excellence
yaklagrk 30 yrldrr listgn eg=rtim teknolojisi UrUnleri kullanmakta olan DynEd programl,
Jov.ei Ogr6tr"n fjitimivazrlrmr: Beyin TemelliYaklagtm" ile, sektorde sa$lam bir

Une sahip-olan, AOEl'best of the best" ve "yarattct yenilikler" ddUllerine laytk

gdrUlmUgtUr.

Multimedia Grand Prix & Ministry of International Trade & Industry -
Multimedia Gontent Association of Japan & Ministry of lnternational
Trade & Industry Award
Let,s Go ve New Dynamic English Dijital medya uzmanlartndan olugan jttri

tarafrndan odUle layrk g6rUlmUqtUr'
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