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TARİHLERİ 
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6. PROJE AMACI: 

Bakanlığımız 2023 Yabancı Dil Vizyon Planında 3. hedef olarak gösterilen ‘’Yabancı 

dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecek’’ maddesinden çıkarak ilimizdeki 

İngilizce öğretmenlerinin alan metodolojisine hâkim olmalarının yanı sıra, dijital kaynakları 

kullanmalarına yönelik imkânlar sağlayan DynEd dil eğitim programı Teacher Training 

modülünü öğrencilerle birlikte etkili ve verimli kullanımını sağlamak hedeflenmiştir. 

 

 

7. PROJE ÖZETİ: 

Teacher Training Nedir? 

İngilizce öğretiminin beyin temelli bir yaklaşımla ve teknoloji öğretimiyle harmanlamak 

isteyen İngilizce öğretmenleri ESL (English As A Second Language) / EFL (English As A 

Foreign Language) için profesyonel bir eğitim kursudur. Dyned ‘in beyin temelli, dil 

öğrenimine harmanlanmış yaklaşımı, Recursive hiyerarşik tanıma veya RHR 

olarak adlandırılan bilişsel, sinir bilimsel öğrenme teorisi etrafında inşa edilmiştir. Bu öğrenme 

teorisi, Dyned ‘in karma yaklaşımını, öğretmenleri ve sınıf desteğini içerebilen veya içermeyen 

diğer Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme (CALL) yaklaşımlarından farklılaştırır. 

Rhr öğrenme teorisini tanıtmanın yanı sıra, bu ödüllü kurs, bilgisayar tabanlı dersler, 

sınıf içi etkinlikler için ders planları ve uygulamalı İngilizce derslerini geliştirmek için İngilizce 

dil yeterliliği geliştirir. 

Bu ders aynı zamanda öğretmenleri dil öğrenimi için teknolojiyi kullanmaya daha iyi 

hazırlaması (CALL) ve yaygın olarak kullanılan bilişsel sinir bilimsel bir yaklaşımı araştırması 

gereken lisansüstü öğretmen eğitimi programları için de uygundur.    © 2018 DynEd International, Inc.  

 

 



8. HEDEF GRUPLAR:  

“DYNED ÖĞRENEN ÖĞRETMENLER ’’ projesi ilimizde İlkokul 4.sınıf; ortaokul 

5, 6, 7, 8. sınıflar; ortaöğretim kurumlarının 9, 10, 11, 12. sınıf İngilizce öğretmenleri arasında 

17 Eylül   - 31 Mayıs 2018 tarihlerinde uygulanacaktır. 

 

9. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dyned sayfasında yayınlanan “Teacher Training 

Nasıl Kullanılır?’’ Yönergesi Esas Alınacaktır. 

 

10.DYNED TEACHER TRAINING ‘’ÖĞRENEN ÖĞRETMENLER PROJESİ 

UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

“TEACHER TRAINING’’ NASIL KULLANILIR? 

Dyned Teacher Training eğitim yazılımına öğrencilerin kullandığı DynEd 

STUDENT kısmından kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenci olarak girilecektir. Dyned Teacher 

Training eğitim yazılımından DynEd yerleştirme sınavı seviyesi 1,7 ve üstü olan öğretmenler 

faydalanabilirler. Bunun için ilk önce öğretmenlerin de öğrencileri gibi placement teste girip 

İngilizce seviyelerini belirlemeleri gerekmektedir.  

Teacher Training eğitim yazılımı 7 üniteden oluşur: 

 

1. Rhr learning theory – eğitim teorisi ve yaklaşımı 

2. Placement and learning path – yerleştirme sınavı ve çalışma şekli 

3. How to study – verimli çalışma yöntemi 

4. Blended classroom – sınıf aktiviteleri 

5. Records manager – kayıt yöneticisi 

6. Intelligent tutor – akıllı geribildirim / yönlendirici 

7. Courseware overview – eğitim yazılımları 

 

Ünitelerdeki tamamlama yüzdeleri üst menüde yer alan “seçenekleri tıklayarak “çalışma 

kayıtları” seçeneğini kullanarak görülebilir. Yazılımın sık ve düzenli olarak 30-50 dakikalık 

oturumlar halinde çalışılması önerilir. Unit 1 -3 “Presentations” ve “Language Exercises” 

olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. 

Teacher Training yazılımı diğer bütün DynEd yazılımlarında bulunan teknik özelliklerle 

donatılmıştır. Çalışırken kontrol panelinde yer alan düğmeleri kullanarak anahtar cümleleri üst 

üste tekrar dinlemek, mikrofon tuşunu kullanarak bu cümleleri söyleyerek kayıt edip, kulaklık 

tuşu ile geri dinlemek hem verilen bilgileri pekiştirmek, hem de DynEd yazılımları ile İngilizce 

öğrenen öğrencilerinizin deneyimlerini yaşamak açısından çok yararlıdır. 

Presentations bölümüne göre daha az vakit ayırmanız beklenen Language Exercises 

bölümünde ise 3 farklı tip alıştırma ve 1 video bölümü yer alır. “Key Phrases” ve “Commands 

and Questions” bölümleri DynEd konuşma tanıma (Speech Recognition – sr ) özelliğine sahip 

olduğu için öğrencilerin bu tip Alıştırmaları yaparken neler yaşayacaklarını deneyimlemek 

açısından çok faydalıdır. 



  Unit 1 video bölümü Speech Recognition –SR – konuşma tanıma özelliği hakkında ek 

bilgiler içerir. 

Teacher Training yazılımında iki adet Mastery test bulunmaktadır. İlk üç ünitede %80 

tamamlama yüzdesine ulaşıldığında ilk Mastery test kullanıma açılır. Bu testi almak için unit 3 

Mastery test bölümüne girmek gerekir. Bu Mastery Test’ten 85 veya üzeri puan almak 

gereklidir. 

Unit 4 ve 5’de %80 tamamlama yüzdesi ’ne ulaştığınızda ise unit 7 de yer alan ikinci 

Mastery test kullanıma açılır. 

Teacher Training yazılımı, içinde yer alan 7 ünitenin bütün bölümlerinde %100’lük bir 

tamamlama yüzdesine ulaşıp Mastery testlerden 85 veya üzeri puan alındığında tamamlanmış 

olur. Her sene +10 saatlik bir tekrar çalışması yapılması önerilir. 

 

11.ÖDÜLLENDİRME: 

İl genelinde Teacher Training ( İngilizce öğretmenleri DynEd profesyonel eğitim 

kursunu tamamlayan ya da en üst seviyeye çıkan öğretmenler  arası yapılacak sıralamada ilk 10 

öğretmen ödüllendirilecektir.) 

* İngilizce öğretmenleri DynEd profesyonel eğitim kursunu tamamladıklarını okul 

idarelerine bildirmeli okul idareleri de öğretmenlerin isimlerini il milli eğitim müdürlüğü 

DynEd koordinatörlüğüne bildirmelidirler. 

İlkokul 

İlk 10 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

 Ortaokul 

İlk 10 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

Lise ( Mesleki) 

İlk 10 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

Lise (Akademik) 

İlk 10 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

 

12. PROJE EKİBİ 

 

  HÜSEYİN ÇİBİR İl Millî Eğitim Şube Müdürü/DynEd İl Koordinatörü 

BAHAR AKINCI DynEd İl Koordinatör Yardımcısı 

MİKAİL ELÇİ İl Millî Eğitim ARGE Birimi  

 


