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1. Proje Tanımı 

 

Projenin Adı : ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE ‘’DYNED’’LE 

Proje Koordinatörü : YALOVA İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Türü : Eğitim 

Proje Süresi : 2018– 2019 Eğitim – Öğretim Yılı 

Projenin Başlangıç / Bitiş Tarihleri : 17 EYLÜL 2018-31 MAYIS 2019 

 

1.2. Proje Özeti 

   DYNED, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek 

yazılmasından oluşur ve Dinamik Eğitim anlamına gelir. İngilizceyi beynin dil becerisini edinme şekline 

uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitimi sistemi ve dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi 

programıdır. 

Bakanlığımızın 2023 eğitim Vizyon planı, niteliği arttırma politikaları içinde öğrencilerin en az bir 

dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacı yer almaktadır. 

Dyned sistemi içerisindeki Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil 

becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanmıştır. Ayrıca 2023 eğitim Vizyon 

yabancı dil planında öğrencilerin bilgi birikimleri ve yeteneklerini üretime dönüştürebilmesi ve vasıflı 

bireyler olabilmeleri için teknolojiyi bir araç olarak aktif bir şekilde kullanmaları da belirtilmektedir. 

DynEd bilgisayar ve mobil tabanlı, görsel, işitsel ve kontrol edilebilen dinamik özellikleriyle öğrencileri 

sürekli aktif tutarak teknolojiyi en etkin bir biçimde kullanan tasarım ürünüdür. Öğrencilerin kademelerine 

göre farklılaşan içeriğiyle, öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun dil öğrenimini bilgisayarlar üzerine 

taşıyan gerçek hayat benzeri bir uygulamadır. Bu uygulama ile bireyler kendi kendine İngilizce 

öğrenebilmektedir. 

  Dyned dil eğitim sistemi Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmen Nitelik ve Yeterlilikleri Yükseltmeye 

yönelik Teacher Training modülü ile Öğretmenlerin alan metodolojisine hâkim olmalarının yanı sıra, dijital 

kaynakları kullanmalarına yönelik imkânlarda sağlayarak 2023 Eğitim Vizyonu Öğretmenlere Yönelik 

Hedeflerine Uygun ve yabancı dil eğitimi hedefleriyle örtüşen eğitim sistemidir. “Çalışmak Gayretle 

İngilizce “Dyned”le Projesi, YALOVA ilindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızda DynEd 

İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve uygulanabilmesi 

hazırlanmıştır. 
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1.3. Projenin Amaçları: 

       2023 Vizyonu İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ  

 Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarında 

DYNED İngilizce Dil Öğrenme Sisteminin etkili ve verimli kullanımının sağlanması ve tüm 

okullarımızdaki öğrencileri sistemin içinde aktif görmek.  

 Yabancı dil eğitiminde okullarda İngilizce öğretimi başarısına katkı sağlamak. 

 Her öğrencinin sınıf ortamı dışında da İngilizce konuşma, dinleme ve anlama fırsatı yaratmak.  

 Öğrencilerin dil gelişimlerindeki ilerlemelerini ve eksikliklerini kendi kendilerine görmelerini 

sağlamak 

 Öğrencilerin yabancı dil başarı ortalamalarının gelişimini izlemek ve yabancı dil öğrenme ve 

kullanma verimini artırmak. 

 Öğretmenlere, sınıf içi ve sınıf dışında da İngilizce öğretiminde kullanabilecekleri  çağdaş, aktif 

ve teknolojik kaynak sağlamak. 

 Yabancı dil eğitiminde  veli, öğrenci, öğretmen ve okul idaresine sorumluluk kazandırmak.  

 

1.4. Projenin Gerekçeleri 

Dyned Nöro-bilimsel araştırmaların ışığında “anlama” becerisinden “otomatikleşme” durumuna 

geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler. DynEd, dil eğitimini, bilgisayarlar 

üzerine taşıyan ve bireylerin kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir. 

Günümüzde uluslararası iletişim dili olan İngilizce’ yi konuşmak, anlamak ve bu dilde iletişim 

kurabilmek bir gerekliliktir. Ancak, İngilizce öğrenmek geliştirilmesi gereken bir beceridir ve klasik eğitim 

yöntemleri yeterince etkili olmamaktadır. Diğer taraftan, bilgisayarların yaygınlaşması, internetin artık 

hayatımızın bir parçası olması ve yeni teknolojilerin yardımı ile uzaktan eğitim sistemleri gelişmiş ve 

İngilizce eğitiminde yeni olanaklar doğmuştur. DynEd, geleneksel eğitim yöntemlerinin en iyi 

özellikleriyle çağdaş çoklu ortam teknolojisini uyumlu bir şekilde birleştiren karma bir dil eğitimi 

sistemidir. 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 ’in İngilizce öğrenirken kullanıcının davranışlarını ölçen yapay zekâ kontrollü yazılımı, 

öğrencileri uygun düzeye yerleştirir, dersleri otomatik olarak kilitler veya açar ve her öğrencinin verilen 

kavramı öğrenme ve anlama hızına göre programın zorluk derecesini otomatik olarak arttırır veya azaltır. 

Bu yazılım aynı zamanda, çevrimdışı çalışsalar bile öğrencilerin öğrenme davranışlarını 100’den fazla 

kritere göre değerlendirerek takip eder, öğrencilerin gelişimini otomatik yazılı bir geribildirim siste-mi ile 

anında değerlendirir ve her öğrenci, sınıf, okul ve grup için ayrı ayrı çalışma verim notu (Study Score) 

belirler.  

Program Öğrencilerimizin masa üstü bilgisayarlarında, diz üstü bilgisayarlarında ve Android yazılımlı 

tablet bilgisayarları ve akıllı telefonlarında öğrenciye çalışma imkânı sunmaktadır. İlk Bağlantı internet 

üzerinden yapıldıktan sonra öğrencimiz 14 gün boyunca internete gerek kalmadan da çalışmalarını 

sürdürebilecektir. 
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1.5. Projenin Yasal Dayanağı 

 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2018. tarih ve E.14674863 sayılı Ortaokullarda 

Yabancı Dil Uygulaması 

 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün.28.09.2018 tarih ve E.17716231 sayılı Dyned Dil Eğitim 

Sistemi 

 

1.6. Ortaklar 

 Tüm Kaymakamlıklar 

 Tüm İlçe Belediyeleri 

 Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

 Tüm Okul Müdürlükleri 

 

1.7. Hedef Gruplar 

 Yalova ilinde bulunan resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 

sınıf öğrencileri. 

 

1.8. Beklenen Çıktılar 

 Dyned sistemine kayıt olan öğrenciler sistemde dil öğrenmeye başlamadan önce seviye tespit sınavına 

girecek. Seviye tespit sınavı öğrencinin İngilizce seviyesini ve eksikliklerini belirleyecek. 

 Sınıf içinde aktif olarak çeşitli sebeplerle yüz yüze dili konuşarak kullanma imkânı olmayan öğrenci 

kalmayacak. 

 Öğrencilerin Kullandıkları ders kitapları dışında ek kaynak kullanımına gerek kalmayacak. 

 Öğrenciler İnteraktif ve ücretsiz bir kaynağa sahip olacaklar. 

 Öğrencilerin Dil becerileri artacak. 

 Öğrenciler sisteme girdiği andan itibaren sistem tarafından adım adım uyguladıkları her işlem kayıt 

altına alınacak. 

 Öğrenciler işitsel ve görsel olarak sistem tarafından sürekli yönlendirilecek.  

 Öğrencilerin yaptıkları yanlışlar geri bildirimlerle kendilerine gösterilecek ve sistem doğruyu kendi 

mantıklarıyla bulmalarına yardımcı olacak. 

 Çoklu zekâ özellikleriyle desteklenmiş öğrenme teknikleriyle dili daha kolay öğrenecekler. 

 Öğrenciler dil becerilerinin yanında bilgisayar kullanımlarını da geliştirecek. 

 Öğrenciler İnternet ve teknolojiyi amacına uygun kendilerini geliştirmek amacıyla kullanmayı 

öğrenecekler. 

 Öğrenciler Okul dışında da çevrim içi ve çevrimdışı dil öğrenimleri istediği yerde ve zamanda sınırsız 

devam edebilecek. 

 Dyned ile İngilizce belli bir düzen ve devamlılık esasına dayanan bir sistem olduğu için öğrencilere 

aynı zamanda sorumluluk ve düzen becerilerini de kazandıracaktır. 

 Dyned sistemi sadece yönlendirme ve öğrencilerin kişisel çalışmalarına bağlı bir sistem olduğundan 

öğrencilerin not kaygısı ve korkusu olmadığı için rahat ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunacak. 
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1.9. Riskler Ve Yönetimi 

 Okullardan beklenen ilginin görülmemesi, 

 Öğrencilerden beklenen ilginin görülmemesi, 

 Okulların bilgisayar ve internet alt yapısının yeterli olmaması. 

 Öğretmenlerin Dyned programını kullanmayı ve eğitmenlerin sorumluluğunda olan düzenli 

rapor ve takip sistemini ek bir iş yükü olarak görmeleri. 

 Okul idarelerinin Dyned programını ek iş yükü olarak görmeleri ve öğretmenlere bu konuda 

yardımcı olmamaları. 

Risk Yönetimi: Muhtemel risklere proje ortakları tarafından müdahale edilecektir. 

1.10.  Proje Uygulama Aşamaları 

 

Faaliyet 1: 

İlimiz genelinde kamu kurumları ve okullarda atıl/çalışmayan durumda olan bilgisayarlar, 

ilçelerimizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve/veya Çok Programlı Anadolu Liseleri’nde 

toplanıp tamir edildikten sonra, özellikle bilgisayar sıkıntısı yaşayan, taşımalı eğitim yapan okullara 

gönderilecektir. Böylelikle hem atıl durumda olan bilgisayarlar değerlendirilmiş olacak hem de bilgisayar 

sıkıntısı çeken okullarımızın ihtiyacı giderilecektir. 

Faaliyet 2: 

Tüm ilçelerimizde bulunan okullarımızda, DynEd Corner (DynEd Köşesi) oluşturulacaktır. 

Okullarımızda koridor ya da boş alan gibi uygun mekânlarda bir köşe oluşturularak, öğrencilerin teneffüs 

ve öğle tatillerinde DynEd programından yararlanmaları sağlanacaktır. Duvarlarda DynEd ile ilgili 

öğrencilerin hazırlayacağı afişler, sloganlar ve DynEd çalışma paneli yer alacaktır. Bu köşelerde haftalık 

çalışma notu en yüksek olan öğrenci ‘DynEd Star of  the Week’ ( Haftanın DynEd yıldızı) seçilip 

öğrencinin fotoğrafı asılacaktır. 

Faaliyet 3: 

Okullarımızda veli toplantılarında okul DynEd sorumlusu tarafından DynEd İngilizce Dil Eğitimi 

Sistemi hakkında velilere bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin sistemi evlerinde de daha etkin 

kullanabilmesi için onlara Dyned il koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan el broşürleri dağıtılarak 

destek istenecektir. 

Faaliyet 4:  

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarında DynEd 

İngilizce dil öğrenme sisteminin etkili ve verimli kullanımının sağlamak, bilinirlik düzeyini arttırmak ve 

tüm okullarımızdaki öğrencilerin akıllarında kalabilmesi için güncel slogan ve afişler üretilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla dyned afiş ve slogan yarışması düzenlenecektir.  ‘DynEd AFİŞ VE SLOGAN 

YARIŞMASI ’ yarışması ilimizde İlkokul 4.sınıf; ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar; ortaöğretim kurumlarının 9 

ve 10.sınıf öğrencileri arasında 15 Ekim – 16 Kasım 2018 tarihlerinde uygulanacaktır. 

Faaliyet 5:  

 ‘DynEd AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI ’ sonrasında ödül almaya hak kazanan eserlerden oluşan 

Yalova Dyned 2019 takvimi hazırlanacak tüm resmi okul ve kurum müdürlüklerine dağıtılması 

sağlanacaktır. 
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Faaliyet 6: 

DYNED TEACHER TRAINING (ÖĞRENEN ÖĞRETMENLER PROJESİ) konusunda 

İngilizce öğretmenlerinin bilgilendirilip Teacher Training eğitimini tamamlayarak dil öğretimindeki farklı 

yaklaşımları deneyimleyerek kendilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Teacher Training öğretmenleri dil 

öğrenimi için teknolojiyi (CALL) kullanmaları için daha iyi bir şekilde hazırlamak ve yaygın olarak 

kullanılan bilişsel bir nörobilimsel yaklaşımı keşfetmek için ihtiyaç duyan lisansüstü öğretmen eğitimi 

programları için de uygundur. İngilizce öğretimi beyin temelli yaklaşım, teknolojiyi öğretilerine 

harmanlamak isteyen İngilizce öğretmenleri (ESL / EFL) için profesyonel bir eğitim kursudur. 

 

Faaliyet 7:  

  ‘’ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNEDLE ‘’  projesi kapsamında düzenlenen 

“Okullar Yarışıyor” yarışması ilimizde İlkokul 4.sınıf; ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar; ortaöğretim kurumlarının 

9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri arasında 17 Eylül 2018 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

 

2.1. Yarışmada Dikkat Edilecek Hususlar: 

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dyned sayfasında yayınlanan “Dyned Sertifikalar Uygulama 

Kılavuzu” esas alınacaktır. 

 Düzenli olarak haftanın her günü programın kullanılması 

 Her kullanımda ideal çalışma süresinin 25 - 30 dakika olması 

 Çalışmaların % 100 ünün tamamlanması, beceri sınavlarından yüksek notlar alınması 

 Kontrol panelindeki tekrar, ses kaydı ve kulaklık tuşlarının sıklıkla kullanılması; geri, ileri, alt 

yazı ve çeviri tuşlarını mümkün oldukça az kullanılması 

 En yüksek çalışma notunun olması ( -12  /+ 12) 

 

2.2. Yarışma Değerlendirme Kriterleri: 

 İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarındaki DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri okul 

birincilerini belirlemek için DynEd Çalışma Kayıtlarını kullanacaklardır. Raporda Nisan-Mayıs 

aylarının çalışma notunun ortalaması alınacaktır. 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, okullardan gelen raporlara göre yarışma esaslarını sağlayan ilkokul, 

ortaokul ve lise DynEd ilçe birincilerini, ikincilerini ve üçüncülerini belirleyip ödüllendirecek ve 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bildireceklerdir. Dereceye Giren Öğrencilere Dyned Başarı 

Plaketi Ve Teşekkür Belgesi Düzenlenecektir. 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü DynEd il koordinatörü başkanlığında ve DynEd il koordinatör 

yardımcısı ve proje ekibi tarafından ilçe raporlarına göre her okul türünden (ilkokul, ortaokul ve 

lise)  İl Birincilerini, İkincilerini Ve Üçüncüleri Belirlenecek Ve Ödüllendirilecektir. 

Dereceye Giren Öğrencilere Dyned Başarı Plaketi Ve Teşekkür Belgesi Düzenlenecektir. 
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2.2.1. Okul       

İl genelinde okullar bazında en üst +WSS puanına sahip okulların ödüllendirilmesi. 

İLKOKUL 

İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

ORTAOKUL 

İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE ( MESLEKİ)  

İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE (AKADEMİK)  

İlk 3 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

2.2.2. Öğretmen 

Girdikleri sınıflarda öğrencilerinin en yüksek artı puanı (+6/+12 ) çıkarttığı İngilizce 

öğretmenleri. 

İLKOKUL 

İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

ORTAOKUL 

İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE ( MESLEKİ)  

İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE (AKADEMİK)  

İlk 3 Dereceye Giren Öğretmenlere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

2.2.3. Öğrenci 

İl genelinde +12 Wss puanına ulaşan ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü DynEd sayfasındaki 

sertifikalar kılavuzuna göre yapılacak sıralamada ilk 10 öğrencinin ödüllendirilmesi. 

İLKOKUL 

İlk 10 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) ORTAOKULU 

İlk 10 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE ( MESLEKİ) 

İlk 10 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 

LİSE (AKADEMİK) 

İlk 10 Dereceye Giren Öğrencilere (Plaket +Teşekkür Belgesi) 
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** “ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNED’LE” projesi yalova.meb.gov.tr web sitesi 

adresinde DynEd başlığında okulların kullanımına sunulacaktır. 

 

2.3. Proje Ortakları (Projedeki Görev ve Sorumlulukları) 

 

2.3.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (ARGE Birimi) 

 Proje hazırlık çalışmalarının yapılması, 

 Projeye son şeklinin verilmesi onaya hazırlanması, 

 Projenin onaya sunulması ve onayının alınması, 

 Projenin sağlıklı ve başarılı uygulanmasını sağlanması, 

 Proje kapsamında oluşturulan ürünlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlanması, 

 Proje  sonu değerlendirmesinin yapılması. 

 

2.3.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

 Projenin okul ve öğretmenlere duyurulması, 

 Proje takviminin belirlenen okul ve öğretmenlere duyurulması, 

 Proje tanıtım afişlerinin hazırlanması ve okullara dağıtımının sağlanması, 

 Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

 Projenin  sağlıklı ve başarılı uygulanmasına destek olunması. 

 Proje ekibi oluşturarak faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlanması. 

 

2.3.3. İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Müdürlükleri 

 Projenin öğretmenlere ve öğrencilere duyurulması, 

 Öğrencilerin proje kapsamında ürün ortaya çıkarmalarına destek olunması, 

 Öğrenci-öğretmen koordinasyonunun sağlanması, 

 Öğrencilerin ürün ortaya koyabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıya ulaşmalarına 

yardımcı olmak, 

 Projenin  sağlıklı  ve başarılı uygulanmasına destek olmak. 

 

3.1. Projenin Sürdürülebilirliği 

“ÇALIŞMAK GAYRETLE İNGİLİZCE DYNED’LE”   projesinin uygulayıcı konumunda 

bulunan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul Yönetimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri; DynEd 

İngilizce Sınıf Temsilcileri’ nin özverili çalışmaları projenin başarısı için son derece hayati destek 

noktalarıdır. 

Projenin sürdürülebilir olması: 

a. Ortakların görevlerini gönüllü ve özverili bir şekilde yapmalarına, 

b. Projenin çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde 

yapılacak uygulamalar planlanırken, okullardan gelen raporlar göz önüne alınacak aksayan ve eksik yönler 

düzeltilip bir sonraki eğitim – öğretim yılında da yeni uygulamalarla devam etmesi planlanmaktadır. 

 

3.2. Proje Uygulama Takvimi 

 

3.3. Proje Ekibi 

 

  HÜSEYİN ÇİBİR İl Millî Eğitim Şube Müdürü/DynEd İl Koordinatörü 

BAHAR AKINCI DynEd İl Koordinatör Yardımcısı 

MİKAİL ELÇİ İl Millî Eğitim ARGE Birimi  

 

 

 

FAALİYET 1 17 Eylül 2018   - 31 Mayıs 2019 

FAALİYET 2 17 Eylül 2018   - 31 Mayıs 2019 

FAALİYET 3 17 Eylül 2018   - 31 Mayıs 2019 

FAALİYET 4 15 Ekim 2018 -   16 Kasım 2018 

FAALİYET 5 23 Kasım 2018 - 24 Aralık 2018 

FAALİYET 6 17 Eylül 2018   - 31 Mayıs 2019 

FAALİYET 7 17 Eylül 2018   - 31 Mayıs 2019 


