




Farklı yaş grupları, düzeyler ve ihtiyaçlar için ayrı ayrı özel 
olarak hazırlanmış 15 farklı yazılımdan oluşan DynEd 
içeriği en geniş İngilizce öğrenme sistemidir. Bu eğitim 

yazılımlarının 4 tanesi (First English, English For Success, 
Teacher Training ve Placement Tests) okullarımızda 

kullanıma sunulmuştur. 



2008-2009 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm resmi 
ilköğretim kurumlarının 4,5,6,7 ve 8’inci sınıflarında 
uygulanan Dyned İngilizce Dil Eğitim Sistemi 2014 -

2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren lise 9,10,11 ve 
12’inci sınıf öğrencilerinin de kullanımına 

sunulmuştur.  



Ayrıca sistemde English for Success yazılımında var olan 
7 üniteye 9 yeni ünite eklenmiş, öğrencilerin başlama 
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla ‘Placement Test’ 

modülü , öğretmenlerin kullanımına yönelik ‘Teacher 
Training’ ve tablet bilgisayarlarda kullanılması için 

android yazılımı sisteme ilave edilmiştir.  



DynEd, Eğitim sürecini etkili 
kılmak ve mükemmelleştirmek 

amacı ile, öğrencilerin  
çevrimiçi veya çevrim dışı  
bilgisayar üzerinde kendi 

kendilerine çalışmalarına ve 
bunun yanı sıra sınıfta da 
eğitmen destekli çalışma 

yapmalarına olanak sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 



DYNED PROGRAMININ 
ÖZELLİKLERİ 



Dyned görsel, işitsel ve kontrol 
edilebilir bir eğitim programıdır. 



Bilimsel araştırmalara dayalı ve teknoloji 
destekli çözümleri, dört dil becerisini dengeli 

olarak birlikte geliştirmesi özelliği ile İngilizce 
Dil Eğitimi'nde önemli bir ilerleme sağlamıştır. 



DynEd yazılımları gelişmiş Ses Tanıma 
teknolojisi kullanarak öğrencilerin en kısa 

zamanda dilde akıcılığa ulaşmalarına 
yardımcı olur. 



Etkili tekrar ve pratik yapmak dil 
eğitiminin en önemli parçalarıdır. DynEd 
sınıf içinde ve aynı zamanda sınıf dışında 

bu pratiğin yapılmasını sağlar, kontrol 
eder ve yönlendirir. 



 
DynEd Dil Eğitim Sisteminin en önemli 

özelliklerinden birisi de öğrenciyi 
sürekli aktif halde bulunmaya 

zorlamasıdır.  
 

Bunu yaparken öğrencinin seviyesini 
sürekli kontrol eder, iletişimseldir 

(Interactive) ve öğrencinin doğruyu 
kendi mantığıyla bulmasına yardımcı 

olur.  



Öğrencinin herhangi bir soruya yanlış bir 
cevap vermesi durumunda öğrenciye 

cevabın yanlış olduğuyla ilgili görsel, işitsel 
yada yazılı bir komutla cevabını yenilemesi 

istenir.  



Eğer öğrenci 
hatasında ısrar 
ederse program 

öğrenciye «bugün bu 
kadar yeter» der ve 

öğrencinin başka bir 
programa devam 

etmesini ister.  



Ayrıca öğrencinin cevaplandırdıklarında 
doğruluk ve yanlışlık oranına göre soru 
zorluk seviyesini ayarlar ve öğrencinin 
moralinin bozulmasına yol açacak bir 

duruma getirmez.  



DynEd, hemen hemen bütün 
yabancı dil öğrencilerinin 

büyük sorunu durumundaki 
aksan, diksiyon ve tonlama ile 

ilgili problemlerini de çözmeye 
yönelik donatılara sahiptir.  



Ancak yurtdışı 
kaynaklı olduğu için 

müfredat 
konularımızla 

birebir uyumlu 
değildir.  



Programa başlanmadan önce, programa 
katılan kullanıcılar için bilgisayar 

üzerinden seviye tespiti yapılmakta ve 
her kullanıcının hangi programdan 

başlaması gerektiği belirlenmektedir.  



TEŞEKKÜRLER 
BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

DYNED KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 


