
SENKRON ( EŞ ZAMANLI - CANLI) 

Nasıl bir Uzaktan Eğitim? 

Uzaktan eğitimimiz senkronize online derslerle sınıf ortamı oluşturmayı ve derse katılan kursiyerlerin 

anlık olarak feedback (geribildirim) alabilmelerini ve hedeflerin gerçekleşme derecesini bakılarak, 

sistemin işleyip işlemediğini işlemeyen yanlarının neler olduğunu bunların nasıl ve ne yolla 

giderileceği konusunda sorularını sorabilmelerini veya daha derinlemesine ders anlatımına, konu/soru 

analizine ihtiyaç duyduklarında kursiyerlere ders anında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kurs 

süresince öğretim elemanı ve kursiyerler arasındaki iletişim canlı derslerle sınırlı kalmayacak olup 

ödevlerin verilmesi ve verilen ödevlerin takibi noktasında bireysel iletişim sağlanacaktır. Verilecek 

ödevler en son yapılan dersin içeriğine göre verilecektir. Verilecek ödevler soru çözümü ağırlıklı 

olacaktır. Kurs süresince kursiyerlerin bireysel ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacak ve kişiye 

özel ödevler sorumluluklar da verilebilecektir. 

Hangi Seviyede Uzaktan Eğitime katılabilirim? 

Kurs özellikle daha önce sınava hazırlanmış fakat istediği skoru elde edememiş veya skorunu 

yükseltmeyi amaçlayan bireylere daha uygundur. Bu nedenle kursa katılacak kişilerin B1 seviyesinde 

İngilizce biliyor olmaları tavsiye edilir. İsteyen adaylara kurs öncesi seviye belirleme yapılacaktır.  

Eğitimler ne kadar sürer? 

Kurs 96 saat canlı dersin olacağı 12 haftalık bir süreden oluşmaktadır.  

Sistem neleri kapsamaktadır? 

Uzaktan eğitim sürecinde senkron online derslere ilave olarak 10 adet deneme sınavı, online kelime 

testleri, kelime ve çeviri çalışmaları, soru tiplerine yönelik çözüm stratejileri ve çıkmış soru çözüm ve 

analizlerini kapsamaktadır. Derslerde kapsamlı ve sınava yönelik detayların ön plana çıkarıldığı 

gramer anlatımı, ilgili gramer konusuna ait soru çözümleri olacaktır. Kelime çalışmaları ise 

kursiyerlerin ağırlıklı olarak bireysel çalışacakları şekilde düzenlenecektir fakat öğretim elemanı 

tarafından sıkı bir şekilde takip edilecektir. Kursiyerlere, sık kullanılan kelimelerin ağırlıklı olduğu ve 

çoktan seçmeli sorular, eş/zıt anlamlı kelimeyi bulma vb. alıştırmaları içeren özgün ve o dönemki 

kursiyere özel online alıştırma linkleri gönderilecektir. Gönderilen linkler üzerinden alıştırmaların 

yapılıp yapılmadığı takip edilecektir ayrıca kursiyerler alıştırmayı tamamladıktan sonra öğretim 

elemanına sonuçlarını sistem üzerinden otomatik olarak gönderebileceklerdir. İlk iki haftadan sonra 

deneme sınavlarına başlanacaktır ve her bir haftaya ait deneme sınavının tamamının çözümü 

kursiyerlerin diledikleri vakit izleyebilecekleri videolar halinde sağlanacaktır. 

Sistemin en önemli özelliği nedir? 

Sistemin en önemli özelliği kursiyerin öğretim elemanına hem ders esnasında anında hem de 

ders sonrasında özellikle WhatsApp üzerinden ulaşabilmesidir. Ders esnasında kursiyer tarafından 

anlaşılmayan bir nokta olduğunda bireysel ihtiyaca uygun bir şekilde anlık, ertelemeden çözüm 

sunulabilir. 

Ne zaman başlayabilirim? 

NÜSEM tarafından ilan edilen tarihe kadar yeterli kursiyer sayısına ulaşıldığında kurs başlar 

ve yine ilan edilen tarihte sona erer.  

Sorularınız ve daha geniş bilgi almak için yabancı dil koordinatörü Öğr. Gör. Sümeyya 

ÇETİN (cetinsumeye@hotmail.com) mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz  
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