


 
  Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında 
çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin 
gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitim 
Sistemi’nin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin 
belirlenmesidir. 

Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin 
uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve 
sorumluluklarını kapsamaktadır.   

DynED AMACI VE 
KAPSAMI 



 

 Bilgisayar/Teknoloji  
Destekli İngilizce Dil Eğitimi     
Sistemi   

Karma Dil Eğitimi Sistemi  

DynED NEDİR? 



 

DynED KATMANLARI 

DynED 
Yazılımı 

Yapay 
Zeka 

Eğitmen 



 

 Sadece internet tabanlı dil eğitimi 
değildir.   

 Sadece bilgisayar tabanlı dil eğitimi 
değildir.   

 CD – ROM üzerindeki bir program 
değildir. 

DynED NE DEĞİLDİR? 



 
  Daha önce Okul sorumluları Sınıfları ve öğrenci kayıtlarını 

oluştururken şimdi tüm bu iş ve işlemler bakanlığımız E-Okul- 
DynEd- EBA sunucuları üzerinden eş zamanlı olarak 
gerçekleşmektedir  

 Daha önce Kur sistemi yerine İngilizce öğretmenleri öğrencileri 
hazır bulunuşluk seviyelerine ya da Mastery Test puanlarına 
göre ünite açarlarken, şimdi öğrenciler Placement Test’ e 
girmeden DynEd içerisinde çalışma gerçekleştiremezler.  

 Placement Test öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesini 
ölçmektedir. Ve burada belirlenen düzeye göre (ki bu test dört 
temel beceriyi kullanarak sistem üzerinde yapılmaktadır) 
öğrencilerimize çalışabilecekleri üniteler açılacaktır. 

DynED’İN 
YENİLİKLERİ 



 

DynED’İN 
YENİLİKLERİ 



 

DynED’İN 
YENİLİKLERİ 



 

DynED’İN 
YENİLİKLERİ 



 
DynEd'in Beceri ve Düzey Belirleme Sınavları 

eksiksiz ve güvenilir bir bilgisayar kontrollü sınama 
sistemidir.  

DynEd Records Manager™ yazılımı tüm öğrenci 
kayıtlarının tutulduğu, değerlendirildiği ve 
yönlendirildiği bir sistemdir.   

Yönetici ve öğretmenler için etkili bir kontrol 
sistemidir.  

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
  DynEd Records Manager içinde yer alan yapay zeka 

sayesinde  öğrenciler otomatik olarak uygun düzeye 
yerleştirilir,  

Dersler otomatik olarak kilitlenir veya açılır, her 
öğrencinin verilen kavramı öğrenme ve anlama 
hızına göre programın zorluk derecesi otomatik 
olarak arttırılır veya azaltılır,  

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
  Öğrencilerin öğrenme davranışları 100’den fazla 

kritere göre değerlendirilir ve anında yazılı 
geribildirim verilir,  

Öğrenciler, sınıflar ve okullar için ayrı ayrı çalışma 
verim notu belirlenir.  

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
  DynEd Sistemi çalışma verimini arttırarak, çalışma 

zamanını;   

 Klasik yöntemlere oranla en az 3 misli,   

 Diğer bilgisayar destekli dil eğitimi  programlarına 
oranla en az 2 misli azaltır.  

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
   DynEd geleneksel eğitim yöntemlerinin en iyi 

özellikleri ile çağdaş çoklu ortam teknolojisinin 
avantajlarını uyumlu bir şekilde birleştiren karma bir 
dil eğitimi sistemidir.   

DynEd öğrencilerin kendi bilgisayarlarında hem 
çevrimiçi hem çevrimdışı çalışabildikleri ve 
sınıflarda da eğitmen destekli çalışmalar 
yapabildikleri bir beceri edinme sistemidir.  

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
DynEd tüm öğrenciler için bedelsiz teknik destek ve 

otomatik güncellemeler sağlayan ve öğretmen 
eğitimi yazılımı, destek yazılımları, kullanım 
kılavuzları ve yazılı sınavlar içeren öğretmen 
kılavuzları ile tamamlanan bir dil öğrenme 
çözümüdür.   

DynEd Dil Eğitimi Sistemi’nin 
Fark Yaratan Özellikleri 



 
  Tamamlama Yüzdesi 

Çalışma Sıklığı ve Zamanı  

 Ses Kaydetme  

 Sınav Sonuç Seviyesi 

 Tekrar  

 Ses Tanıma  

  DynED akıllı tutorun özellikleridir. 

DynED AKILLI TUTOR 



 

 Öğrencilerin çalışmaları sırasındaki davranışları 
hakkında  yazılı bir rapor ve not vererek daha verimli 
bir öğrenim için yapılması gerekenleri  bildirir. 

DynED AKILLI TUTOR 

-12                            Verimli Çalışma                         + 12 



 

  Ancak, bir dili öğrenmek edinilecek bir beceri olarak 
düşünülmeli, sadece gramer kurallarının ve kelime 
bilgisinin ‘anlaşılması’ olarak düşünülmemelidir. 

 İletişimde yeterlilik ve dilin otomatikleşmesi için 
tekrar, anlama, yoğun tekrarlama, yeniden inceleme 
ve yerleştirici tekrar evrelerinin belli bir süre boyunca 
yinelenmesi gereklidir 

 

DynED AKILLI TUTOR 



 

  Ancak, bir dili öğrenmek edinilecek bir beceri olarak 
düşünülmeli, sadece gramer kurallarının ve kelime 
bilgisinin ‘anlaşılması’ olarak düşünülmemelidir. 

 İletişimde yeterlilik ve dilin otomatikleşmesi için 
tekrar, anlama, yoğun tekrarlama, yeniden inceleme 
ve yerleştirici tekrar evrelerinin belli bir süre boyunca 
yinelenmesi gereklidir 

 

DynEd Yönetim Yazılımı 
RECORDS MANAGER 



 

 Tek Tek Tüm Öğrencilerin Çalışma Kayıtları   

 Tüm Sanal Sınıfların Çalışma Kayıtları   

Öğrencilerin Çalışmalarının Yönetilmesi   

Öğrencilerin Çalışma Raporları   

 Tüm Sanal Sınıfların Çalışma Raporları   

 Sınıf Uygulamaları ile Ders Planları 

DynEd Yönetim Yazılımı 
RECORDS MANAGER 

İşlemlerinin tümünü DynED yönetim yazılımı ile 
yapılabilmektedir. 



 

Öğrencilerin Çalışmalarının İzlenmesi   

Öğrencilerin Çalışmalarının Yönetilmesi   

Öğrencilerin Çalışmalarının Yönlendirilmesi 

Eğitmenin Rolü 



 

Öğrencilerin Çalışmalarının İzlenmesi   

Öğrencilerin Çalışmalarının Yönetilmesi   

Öğrencilerin Çalışmalarının Yönlendirilmesi 

Eğitmenin Rolü 



 

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. 

HAKAN BÜYÜKDERE 

HAZIRLAYAN VE SUNAN 

Dynamic EDucation 


