
ASENKRON(ÇİFT YÖNLÜ  - ETKİLEŞİMLİ – FARKLI ZAMANLI) 

Nasıl bir Uzaktan Eğitim? 

Uzaktan eğitimimiz tamamen bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kişi/kişilere özgü 

düzenlenmektedir. Kişi seviyesine bakılmaksızın temel eğitim alıp sisteme alışır. Sistem içerisindeki 

her bir birey kendi İngilizce seviyesi ve çalışma koşulları bakımından değerlendirilip kendi temposu 

dahilinde ilerlemesine olanak sağlanır.  Bu değerlendirme, zorunlu olan bir takip sistemi üzerinden 

verilen günlük raporlarla yapılır. Günlük olarak verilen raporların yanında / ilave olarak her gün yeni 

ödevlendirme yapılabilir. Örneğin yoğun çalışma koşulları olan bir doktor veya akademisyene çalışma 

saatleri ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak ödevlendirme yapılabilir. Bu şekilde her bir birey 

kendi koşulları çerçevesinde kendi temposunda ilerlemektedir.  

Uzaktan eğitim yöntemlerinden videolarla teorik bilgi sağlanırken verilen çeviri ödevleri 

üzerinden kelime ezberi ve gramer çalışmaları yapılmaktadır. Çeviriler yine videolar üzerinden kontrol 

edilmektedir. Çeviri çalışmaları basit düzeyden başlayıp ileri düzeye kadar ilerler. 

Temel aşama bittikten sonra bireylerin kendi hedef ve gereksinimleri bağlamında yine kişiye 

özgü planlama yapılmaktadır. Örneğin TıpDil sınavına girecek kişi o sınava yönelik çalışmalara 

yönlendirilir ya da çeviri yapmak ve makale okuyabilmek isteyen kişi bu bağlamda eğitimler alır.  

Hangi Seviyede Uzaktan Eğitime katılabilirim? 

Sistem tamamen kişiye özgü olduğundan her seviyede sisteme dahil olmak mümkündür fakat 

A1den itibaren başlanması daha yerinde görülmektedir. İsteyen kursiyere düzey belirleme sınavı kurs 

öncesi yapılmaktadır.  Eğitime başlayan kursiyerler temel düzeye maruz bırakılır. Ama bu düzey 

kişinin kendi seviyesi ve çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir.  

Eğitimler ne kadar sürer? 

Eğitimler üç aylık dilimler halinde tasarlanmıştır. Bu üç aylık zaman dilimi içinde ne kadar 

ilerleneceği bireyin başlangıçtaki seviyesine, günlük ne kadar zaman ayıracağına bağlıdır.  

Sistem neleri kapsamaktadır? 

Sistem basit düzeyde çeviri çalışmalarıyla başlayıp gramer öğretimini, kelime öğretimini 

çeviri ve okuma üzerinden öğretmektedir. Gönderilecek materyallerin çevirileri, çevirilerin gramer 

içerikleri, kelimeleri videolar, mobil kelime oyunları (kelibu ve quizlet), kelime listeleri (metinlerin 

içinde çıkma sırasıyla listeler) halinde kursiyere sağlanmaktadır. Kursiyerin takip sistemi günlük rapor 

vermesi zorunludur. Bu raporlara bağlı olarak öğretici izlenecek videoları belirler, çeviri ödevleri 

verir, kelime ezberini ve gelişimini takıp edebilmektedir.  

Okuduğunu anlama sağlandıktan sonra soru çözüm teknikleri ve sınavda çıkmış soruların analizleri 

yapılmaktadır. 

Sistemin en önemli özelliği nedir? 

Sistemin en önemli özelliği günlük rapor verilmesi ve öğretmenin öğrenciyi gün be gün takip 

etmesi ve bireysel ödevlendirmesidir. İkinci önemli özellik ise whatsapp üzerinden öğrencinin 

kafasına takılan herhangi bir soruyu istediği zamanda doğrudan hocaya sorabilmesidir.  

Ne zaman başlayabilirim? 

Sisteme istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Üç aylık süre sisteme dâhil olduğunuz süre itibari 

ile başlar ve üç ay sonra biter. Devam etmek isteyen kursiyerlerin talep etmesi durumunda yeni 

eğitimler verilmektedir.  

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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