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1. Hoşgeldiniz
Bu kılavuz bilgi teknolojisi kullanımını uygulayan İngilizce dersi öğretmenleri ve eğitmenleri için
tasarlanmıştır. İngilizce dil öğretimi pratik ekipman yetersizliği nedeniyle sınırlı kalmıştır. Yabancı
bir dilde mükemmel olmak için öğrencilerin aynısını pratikte kullanabilme fırsatları olmalıdır.
Çocukların (ve yetişkin) çoğu faaliyeti pratik olarak geliştirilmeleri imkânları varsa daha kolay
öğrenirler. Bir Çin atasözü, bunu açıkça gösterir :

Duyarım ... Unuturum
Görürüm ... Hatırlarım
Yaparım ... Anlarım
Kosova’nın bazı okullarında bu kılavuzda sunulan yeni yaklaşımın tanıttımı yapılmıştır. Bu okullar
pratik öğrenimi sağlayan uygun ekipmanlarla donatılmıştır.
Bu kılavuz ingilizce dili ve bilişim teknolojisinin kullanılmasında pratik yaklaşımın anlayışı
ve bilgilerinizin geliştirilmesini amaçlar. Dersinizde yardımcı olacağını umut ederiz. Kılavuz,
faaliyetlerin uygulamalı örneklerini sunacaktır.
Kılavuz size yeni stratejiler sunacaktır. Sunulan stratejiler arasında: öğrencilere, ders hedeflerini
anlamlı bir şekilde sunmak, başarı için net kriterler sağlayabilmek, yaratıcı düşünmeyi geliştirmek,
tasarım sorunları, grup çalışması ve etkili iletişim, arkadaş desteği, somut örnekler, yapıcı eleştiri
ve aynı zamanda öğrenim değerlendirmesi ve planlamasını yapmaktır. Bu yaklaşımın etkili olma
temel sebebi, öğrencilerin anlayış geliştirmelerine yardımcı olmasıdır.
Bu kılavuz İngilizce dili öğreniminin daha hızlı yapılması yanı sıra bilişim teknolojisinin kullanımıyla
yeni bilgilere ulaşmanızda yardımcı olur.
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2. Kısaltmalar tablosu
MASHT

Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

USAID

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı

FHI 360

Family Health International - Aile Sağlığı Uluslararası

BEP

Basic Education Program - Temel Eğitim Programı

DKA

Eğitim Belediye Başkanlığı

TIK

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

KKK

Kosova Müfredat Çerçevesi
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3. Kılavuz nasıl yardımcı
olabilir?
Kılavuzun temel amacı, öğretim geliştirilmesi ve Kosova’daki okullarda İngilizce dili öğrenilmesi
için Bilgi Teknolojisini uygulamalarina öğretmenlere yardımcı olur ve bir bilgi kaynağı olarak
görev yapmaktadır. Biz, bilgi teknolojisi İngilizce dil öğrenmeyi kolaylaştırmak için nasıl
kullanılabileceğini göstererek bunu yapmak niyetindeyiz.Biz bilgi teknolojisi, okulda (ve evde)
öğrenmeyi desteklemekte maksimal kapasite ile kullanılmakta olmadığını biliyoruz. Öte yandan,
bizim okullarda bilgi teknolojisi ve internet erişim olanakları artmaktadır Kosova’da hemen
hemen her evin bir parçası haline geliyor.Bu kılavuz, öğretme ve İngilizce öğrenmede bilgi
ve iletişim teknolojilerini (TIK) nasıl kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olur. Kilavuz, bilgi
teknolojisi kullanımının avantajları hakkında size bilgi verecektir. Bu doğru bir şekilde yardımcı
olacaktır:
• Öğretmen ve iki ana alanda öğrencilerin becerilerini geliştirmek için: ingilizce dilinde bilgi ve
iletişim teknolojilerinin (TIK) kullanımı
• Kosova, Avrupa ve Avrupa dışındaki toplum ve işgücü piyasasına daha kolay entegrasyon
sağlansın

Kılavuz bunları sağlar:
yy Yeni yöntemler ve yeni müfredata dayalı bir yabancı dil olarak İngilizce öğretimi stratejileri;
yy Mesleki ve kişisel gelişimi ve öğretimi geliştirmek için flip-kamera kullanım becerileri;
yy Teknoloji ve internet kaynaklarını erişim ve kullanma becerisi;
yy Facebook, Twitter, MySpace, vb. gibi bilgiler ingilizce dil geliştirmek için kullanılabilir;
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4. Kılavuzu nasıl kullanalım?
Bu kılavuz öğretim ve İngilizce dil öğrenme ile ilgili, “Öğretim ve İngilizce dil öğreniminde
teknoloji kullanımı” isimdeki kurs tasarımı sırasında bizim öğretmenler tarafından yaşanan bazı
en iyi uygulamaları da dahil olmak üzere yeni bir yaklaşım sunuyor.
Bu kılavuzun başında, yani ilk dört bölümde, bu kılavuzun amaci nedir, İngilizce dil öğretiminde
bilişim teknolojilerini kullanma ihtiyacı, neden bu kılavuz size yardımcı olacağını düşünüyoruz
ve ve kılavuzu nasıl kullanılacaği hakkında bilgi bulabilirsiniz.Beşinci bölümde 21. yüzyılın ilgili
yetkileri ve ilgili öğrenme araçları açıklanmaktadır.
Bölüm altı bize yeni yaklaşımlar ve yeni deneyimler icin örnekler verir: değişikliklere nasıl bir tepki
vereceğiz, egzersizler aracılığıyla nasıl öğrenebilirsiniz, görsel / dijital öğrenme neden önemlidir
ve öğrencilere bütün bunlar nasil yansıyor.
Bölüm yedi interneti anlatmaktadır, ve ne kadar zaman biz internet üzerinde harciyoruz, bunu
nasıl etkili bir zamana dönüştürebiliriz, internette en iyi hangi kaynaklari kullanabilirsiniz, okulda
iletişim kurmak için sosyal medya (ingilizceden gelen kelime: “social media”) kullanımı ile ilgili
ipuçlar. Bu bölümde ayrıca biçimlendirici değerlendirme açıklar ve öğretime adanmış bir web
sitemize de bakabilirsiniz.
Sekizinci bölümde öğretmenler portföylerinin örneklerini içerir, ve de farklı konu ve farklı
kültürlerin İngilizce ile ilgili referanslar ve kaynaklar (veya Internet’ten kaynaklar) listeside içerir.
Bölüm dokuz yenilikçi yaklaşımların örneklerini kapsar, onuncu bölümde değerlendirilme
anlatılmaktadır, onbirinci bölümde öğretmen portföyünü içerir.
Sonunda da sadece İngilizce öğrenme ile ilgili internette referanslar ve bilgi kaynaklarının bir
listesi var.

4.1 Efsane
Örnekler veya okul hikayeleri

Sınıfta faaliyetler

Büyük önem ile
Farklı bağlantılar: örneğin x sayfaya bakiniz, web sitelerine
referans, vb. .
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5. Neden bazı çocuklara okul
sıkıcı gelir
Diger son derece önemli bir konu öğrencileri ile ilgilidir. Çocuklar bugün öğretmenlerden,
ve onların anlayış ve günlük yaşamda TIK kullanımı, aynı zamanda dil öğreniminden de çok
daha ileride olmalari gerekir. Bu okullarda İngilizce nitelikli öğretmen eksikliği olduğu yerde
çocukların çoğu en uzak yerlerde bile oldukça iyi İngilizce konuşma gerçeği ile gösterilir. Bu ders
bu çocuklara hak ettiğiniz ve hangi aracılığıyla kolaylıkla iletişim kurabilen kurs tipini sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu yabancı dil olarak ingilizce öğretiminde TIK ne kadar daha geniş ve çoklu
uygulamaları göstererek elde edilir. Öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri ve günlük aktivitelere
uygun öğrenme deneyimleri yoluyla gidecek. Elbette onlar zengin ve çekici bir öğrenme süreci
ortaklar olarak öğretmenleri görecekleri şekilde tasarlanmıştır..

Çocuklar, öğrenme sirasinda aktif bir sekilde meşgul olduklarinda daha hızlı ve daha
etkin öğrenirler.
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5.1 Profesyonel kişisel gelişim için bilgi teknolojisi
Bilgi ve iletişim teknolojileri (TIK) öğrencilerin öğrenme geliştirmek için değil, aynı zamanda
daha profesyonel öğretmenler kurmak için kullanılabilir. İnternette farklı kaynaklar, profesyonel
ağ oluşturma, araştırma, fikir alışverişi, yanı sıra mesleki gelişim bizim düzeyde yansıtan
karşılaştırma için kriter olarak kullanılabilir. Ayrıca, onlar bizim öğretim kapsamınin içeriği,
planlama ve kalitesini artırmak için kullanılabilir.
Teknoloji, bireysel ya da yansıması ve doğrudan geribildirim için veya arkadaşları arasındaki
destek aracılığıyla kullanılabilir. Böylece, video kamera dersler kayıt ve yansıtmak veya iş
arkadaşları ile görüşmek için kullanılabilir.
Ingiliz dili eğitiminde, ‘bizim tum öğrencilerimiz, bilgisayarlar, video oyunları ve internet dijital
dilin anadili gibi konustuklarini’ dikkate alarak, ‘günümüzün öğrencileri atalarından tamamen
farklı düşünurler ve bilgileri islerler’, ve ‘Günümüz öğretmenler öğrencilerinin dili ve stilinin
iletişim kurmak öğrenmek zorunda’ altını çizen Prenskit (2001) in düşüncesini belirtmekte yarar
vardir. Daha fazla bilgi için: www.scribd.com, ve www.marcprensky.com;

Mc Luhan dediği gibi, “Anksiyete Çağımız, büyük ölçüde, biz araçları ile bugün işi
almaya çalışın gerçeğinden kaynaklanmaktadır

5.2 Internetin önemi
Interneti şüphesiz tükenmez kaynaktır. Neden Internet sonsuz sayfalari, insanlar, nesneler,
yerler, ayarların renkli resimler indirmek için kullanmayalim? Neden öğrenciler meşgul
olmasinlar ve inanmaları sağlanmasınlar, aslinda bunlar sizi ‘sizi destekleyenlerdir’? Neden
kullanmayın tüm bu sınavlar, oyunlar ve şarkılar, dil becerilerini geliştirmek için değil, aynı
zamanda problem çözme becerilerinin gelişimi için de kullanilmasinlar? Neden öğrenciler
bağımsız bilgi bulmak için nasıl bu bilgileri ‘online’ sonsuz miktarda kullanmasinlar? Gençler
zaten internette uzun zaman harciyorlar, bu gerçeği kullanın ve internet kullanımı odaklı ve
kullanışlı hale neden getirilmesin?
Çağdaş gelişmelere ayak içinde yürümek istiyorsanız, o zaman yansıtmak ve uyum gerekir.
Bu öğretmenler dahil herkes için öğrenme ve öğretme, çekici ve öğrencileri kabul etmekle
kalmıyor, aynı zamanda verimli ve ödüllendirici hale getirmek için mevcut alternatif kaynaklar
ve kaynakların kullanımı anlamına gelir.
Notlar:
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6. İlgili eğitim araçları
6.1 Kitaplar
Ders Kitabı sanayisi (yanı sıra yaygın eğitim için olanlar gibi) İngilizce dilinde son yıllarda şaşırtıcı
oranları ile geliştirilmiştir. Onlar, derece zengin ek faaliyetler, çoğu CD-ROM, küçük sözlüğü ile, ve
daha ileri test banka ile kaynaklarının bir banka ile, son derece farklı alıştırmalar ile, öğrenci kitabı
ile ve pratik ile çok daha iletişimseldirler.

Diğer taraftan, Kosova, yenilikçi yaklaşımı metinler içeren bölünmüş bir yaklaşım kullanılır,
ama aynı zamanda en iyi formalite icabı cümlenin tekrarı egzersizleri düzeyinde kalması statik
bir yaklaşım uygulamak metinlerde kullanılır. Aynı zamanda, sık sık, bu metinler müfredat
gereksinimleri ve hedefleri uygun değildir, cunku onun icin yapilmamistirlar.
Bu bağlamda, öğretmenlerin internet üzerinde mevcut kaynakları kullanarak büyük ölçüde
yararlanabilir. Bu kılavuzun sonunda Kosova’da okullarda kullanılmayan ders kitaplarının
eksikliklerini telafi etmek için kullanılabilecek bazı adresler. Ancak, bu elektronik kaynaklar,
İngilizce alanında (önceki bölümde ve öncelik becerileri yetkinlikleri bakınız) öğrencilerin ilgili
becerilerini teşvik etmek amacıyla müfredat ve amaçlarının uygulanmasında kullanılmalıdir.
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6.2 Yeni yaklaşımlar gündelik malzemeler ile geliştirebilir
Ayrıca alternatif malzemeler ve ek malzemeleri kullanabilirsiniz. baskı (posterler, broşürler,
menüler, bilet / biletleri, kartpostallar, posta pulları ...), basit çizimler (yüzler, hayvanlar, nesneler),
fotoğraf dergisi, parça haber, reklam, ve benzeri gibi pek cok materyeller, İngilizce dili öğretiminde
ve öğreniminde öğretim materyali olarak da kullanılabilir. Kendi malzemeleri oluşturabilirsiniz.
Eğer iyi çizim olmadığını düşünüyorsanız, bu alan için uygun kelime öğretmek için planlıyorsanız
belirli görevleri (örneğin çizim mutfak gereçleri, yavrularını, sınıf ...) atlayarak öğrencilerin meşgul
olabilir. Zamanla, sizin malzemelerin koleksiyonunuzu ve daha önemlisi, tekrar kullanabilirsiniz
ve onları sıralayabilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz, ve her zaman kullanım için mevcut bir malzeme
paketine sahip olacaktır. .

6.3 ... ve alternatif malzeme
İnternet şüphesiz sonsuz bir kaynaktır. Neden, insanlar, nesneler, yerler, binaların renkli
fotoğraflarını indirmek için birçok şehir kullanılmasin? Neden öğrenciler meşgul olmasinlae ve
onlar aslında bize ‘yardim’ cı olduklarini düşünmesinler? Neden, sadece dil becerilerini geliştirmek
icin degil, ama aynı zamanda problem çözme becerileri ve öğrencilere yaratıcılğni geliştirmek için
sınavlar, oyunlar ve şarkılar gibi birçok mevcut araç kullanılmasin? Genç insanlar zaten internet
üzerinde çok fazla zaman harciyorlar. Neden bu durum, internet deneyimini odaklı ve somut hale
getirmek için kullanilmasin?
Eğer modern gelişmeler tempoda yürümek istiyorsanız, bu yansıtacak ve ayarlamanız gerekir. Bu
demektir ki, öğretme ve öğrenmeyi sadece ilginç ve öğrenciler için keyifli degil ama aynı zamanda
öğretmenler için verimlide yapmak icin mevcut olan alternatif kaynaklari kullanalim.
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6.4 ... bizim cevabımız ... teknoloji kullanımı
Öğretme ve öğrenme, bilgi teknolojisinin uygulanması öğretmenleri, öğrencileri ile TIK ve günlük
işlerinde çeşitli araçlari en iyi ve planlı kullanmalari için yardimci olur.
Bilgi teknolojisi kullanımı, öğretmenlerin İngilizce dil yenilikçi öğretim stratejilerini kullanmayi
yardım ederek bugünü ve geleceği arasındaki bağlantıyi, aynı zamanda bu teknolojileri ve
toplumdaki değişimin hızı tempoda yürütmek için en iyi yoldur.

Görsel - işitsel araçlarin kullanimi
Temel Eğitim Programı, her öğretmen eğitim programı için uygun ekipman sağlar. Yani İngilizce dil
kursu için teknolojiyi uygulamak için sunulan ve öğrencilerin becerileri aktivasyonu ve gelişimine
izin veren video kayıtlarını düzenlemek: ekip çalışması, yaratıcılık, teknoloji kullanımı, sanatsal ve
estetik eğilimleri, problem çözme, süreç yönetimi vb.
Bu görsel-işitsel araçlar birçok avantajı var: pratiktir, bilgi teknolojisi (dizüstü bilgisayar) ile daha iyi
iletişim kurarlar, onlarla çekim, web sitesinde düzenleme ve yayınlanması için uygundur, kolayca,
altyazılar ve müzik eklenir ve ve çalışmalarında öğrenciler hem de öğretmenler kullanabilirler.

Notlar:
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Öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan flip kamera:
Flip kamera, öğrencilerin (önceki faaliyetlerin anlatıldığı gibi) öğrenme amaç için kullanım
dışında, ayrıca öğretmenlerin profesyonel gelişimi için de kullanılabilir. Sınıfta işini kendini
izlemek, öğretmenler sınıfın güçlü ve zayıf yönlerine tanık olabilirler ve böylece gelecekteki
birimlerinin planlama ve uygulama için iç kriterleri geliştirerek Öğretim becerilerini artırmak icin
yansıtabilirler.
Bu sınıfların video görüntüleri öğretmeni dışında kimseyi görmek gerek olmadığını not etmek
önemlidir. Onlari yansımak / özdeğerlendirme için tek yol olabilir. Ancak, öğretmen karar
verirse, onlara yardım etmek ya da iş arkadaşları tavsiye almak icin görüntüleri meslektaşlarına
gösterebilir.
Öğretmenler BEP Connect, Celtic Connect Ketnet ya ketnetweebly.com gibi bir eğitim ağ
siteleri kendi video yayınlayabilirler.

Aktivite (15 dakika): Bu aktivitenin amacı, öğretmenlerin öğrenme sürecini ve gözlenen
avantajları korku ve belirsizliği ortadan kaldırmak için mesleki gelişim için bir araç olarak
öğrenmeyi kendi saatlerde film kullanmak için teşvik etmektir.
Katılımcılar şu sorulari (powerpoint veya grafik kağıt yazılmış) cevaplari çiftlere ayrılsinlar.
Çiftler daha sonra paylaşmak ve daha büyük bir grupla tartışmak önce kendi seti ile cevapları
tartışın. Tüm grup toplandiktan sonra, fasilitator bireye, her soru için en iyi katkıları (veya
grup) sunmasini ister ve Profesyonel Geliştirme araci ile ilgili herhangi endişe ya da kuşku
uygulamasini ister.
a) Neden öğretim sırasında kendi gözlem profesyonel için en iyi araçt oldugnu
düşünüyorsunuz?
b) İşyerinizde ve öğretmenlik kariyerinizde teşvik eden NP aracı size nasıl yardımcı olabilir?
c) Ders video çekiminden önce öğrencilere neler söyleyaciksinz?
d) Dersin çekimini gözlem sırasında tam olarak ne yapardınız?
e) Kendinize sunacak olan belirli fikirler – sorulari bir yere yazın.
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7. Ne öğretmek gerekir?
7.1 Öğretim amaçlari ve sonuçlarin belirlenmesi
Kosova’da ve dünyada İngilizce dil yaygın kullanımı herkes için örnek bir iletişim ortamı sağlar.
Bu nedenle, İngilizce iletişim becerilerinin gelişimini öğrenmenin ilk amacıdır. Ancak, bu
gençlerin dil dışındaki becerilerini geliştirmeye yardımcı olarak başka bir dil gibi, İngilizce dil
öğrenme gençlerin diğer becerileri geliştirmesine yardımcı olaur. Bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanma becerilerini öğrenme ve geliştirme vurgulayan ses yerine İngilizce dil öğrenme
bağlamında. Sayısız Internet üzerindeki kaynaklar, bilgisayarlar, iletişim teknolojisi, ve diğerleri
ingilizce öğrenilir ise şüphesiz çok daha iyi kullanılabilir.
Bilgi teknolojisi yabancı dil öğrenme için vazgeçilmez bir ortamdır çünkü bu ilişki, karşılıklı
olduğunu sakıncası olmaz. Teknolojinin rolü ve İngilizce öğrenmenin önemini için el kitabı bu
bölümünde ek olarak daha fazla ele alınacaktır.
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8. Nasıl öğretelim?
8.1 Öğretmenlerin bakis açısından
Biz genellikle öğretmenlerin öğretim metodolojisinde çok sayıda değişiklik yuzunden yorgun
olduklarini duyoruz. Bazı öğretmenler onların kariyeri boyunca birçok kez ‘öğretmek için nasıl’
öğrenmek zorunda olduğunu söylüyorlar. Hepimizin hemfikir olduğu için aslında bir öğretmen
olmak kolay olmadigni biliyoruz. Öğretmenler hoş ortamlarda sık eğitimde yorgun olduklarini
söylüyor, ama deneyim orada kazanmış veya okul yönetimi tarafından uygulanan sınıfta öğretimin
geliştirilmesi, ya da ilgili değildir. Ayrıca, modern öğretim ve kendi sınıflarında son yöntemleri
uygulaması için öğretmenler ekipman gerekliliği ve daha iyi çalışma koşulların gerektigni
vurguluyorlar.

8.2 Hızlı değişimlere yanıt verme
Ancak, genel kabul görmüş şeyler dahil
olmak üzere öğretim yöntemleri birkaç yıl
önce düşünülemez bir hızda değişiyor. Bu
değişiklikler, tek bir sekilde kontrol edilebilir,
eğer sürekli mesleki gelişiminde taahhüdü
varsa, öğrenciler arasında yaşam boyu öğrenme
felsefesinin devamı için taahhüdü varsa ve
bazen öğretim yeni yollar ‘öğrenmeye’ meşgul
olmak için hazırlık.

8.3 Değişen koşullar içinde
yeni misyonu
Öğretmenlerin kapasitelerinin artırılması oğretmen işgali devam ve mümkün olan en iyi şekilde
misyonunu yerine getirme hissi kanıtlamak istiyor, bir zorunluluktur. ‘Olası en iyi yolu’ bizim dersi
sadece vermeyelim ama bunu okul ortamında ve dışında verilen çeşitli görevleri çözmek için
yönetmek değil, aynı zamanda, ileri eğitim ve çalışma, sınıfta ve dışında çalışmak koymak yaşam
için gerekli olan becerileri kazandırmak anlamina gelir.
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8.4 ... nasil öğretmenlik?
Yani, öğrenci merkezli bir sınıfta öğretmenlerin büyük endişeleri ve birincil görevlerinden biri,
öğrenme için fırsatlar yaratmaktır. Bu öğretmen ulaşmak için Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına
ve yeteneklerine göz önüne alarak, başarı ya da başarısızlığa yol birbiriyle bir dizi faktör olduğunu
bilerek öğrenci için samimi bir öğrenme ortamı oluşturmak için strateji ve teknikleri bir dizi
uygulanması, farklı yaklaşımlar denemelisiniz (Lightbaum & Spada, 1999). Bu sabit yansıma,
dönüşüm ve adaptasyon yaklaşımları (Richards ve Rodgers, 2001) anlamına gelir. ‘En iyi yöntem’
ararken, birçok öğretmen belirli bir sınıf, öğrencileri belli bir grup içinde en iyi sonuçları veren
şey ‘En iyi yöntem’ oldugna katılıyorlar.

8.5 ... çağdaş yaklaşımlar
İletişim yaklaşımlar, görevler yoluyla öğrenme ve projeler yoluyla öğrenme, merakı teşvik
ve öğrencilerin sınıf etkinliklerine öğrencilerin meşgul motive ve beceri, yetenek ve onun
kapasitesinin geliştirilmesi kolaylaştırmak için örneğin haritayı kullanarak bir adres bulmak, bir
nesnenin boyutlarını ölçmek, bir oyuncak uçak inşaat etmek, vb sayısız fırsat verilir.Görevleri
gerçekleştirerek, bir proje devralarak, grup çalışması yaparak, etkileşim ve işbirliği yaparak,
başkaları ile şeyleri ayırarak ve iş ve sorumluluklari paylaşarak öğrencilerin kendi kişisel becerileri
ve kişilerarası geliştirirler ve daha iyi günlük yaşam koşullarında çalışma ortamı hazırlamak içindir.
Notlar:
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Modern teknoloji ve yeni yaklaşımlar
ile İngilizce dil eğitimi örnekleri.
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9. Tekrarlanmayan öğrenim deneyimleri
için yenilikçi yaklaşımların örnekleri

9.1 Bilgisayar yardimiyla İngilizce Dili(MGJNK) Öğrenimi
Yakın zamana kadar, bilgisayar yardimiyla ingilizce dil öğrenimi (MGJNK) sadece bu alanda özel
bir ilgisi olanlar için önemli bir konu olmuştur. Ama son zamanlarda bilgisayarlar okullarda ve
evlerde yaygın olarak bulunur ve bunların kullanımı büyük ölçüdedir ve çoğu dil öğretmenleri
şimdi dil öğreniminde bilgisayarların eklenmesi ile de ilgilenmek zorundalar1.

1 Warschauer, M. (1996) “Computer Assisted Language Learning: an Introduction”.In Fotos S. (ed.) Multimedia language 		
teaching, Tokyo: Logos International: 3-20. www.ict4lt.org/en/warschauer.htm 0
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Gelişmiş ülkelerde bugün, 1950’lerin sonlarında okula girmiş bilgisayarlar, dünyada daha fazla ve
her gün daha geliştirilmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında, eğitimle ilgili teknolojiler dünyada
en gelişmiş alanlar arasında olmuştur. Bugün, daha kolay, daha rahat , daha ucuz, daha hızlı
erişilebilir, ve ayni zamanda da daha güçlü hale gelmiştir, ve çok daha fazla veri işlemelerinide
saklanabilir.
Bu tür sabit diskler, CD-ROM (lar), lazer diskler ve bilgisayar kullanımı için yazıcılar gibi tutulan
cihazlar büyük bir hızla ile gelisiyorlar. Bunlaru kullanarak, bilgisayar programı karakter mektupları
ile birlikte, ses, resim ve videoda ayarlayabilinir2. ... Hatta MGJNK yazılım da piyasada daha kolay
bulunabilir3.
... bilgisayarlar aracılığıyla iletişim ve internet dil öğrenimi için bilgisayar kullanımı yeniden
şekillendirmiştir. Bilgisayarlar, sadece işleme ve veri sunumu için bir araç değilerdir, aynı zamanda
bilgi işlem ve iletişim için de bir araçtır. Dil öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte veya bu dili konuşan
tüm dünyada insanlar ile aynı anda iletişim kurmak, internet yardımı ile artık mümkündur.
Vurgu iletişim ve insanlar arasında karşılıklı anlayış nerede Ancak, Dhaif (1989 Gündüz’ün) gibi,
bilgisayarlar, özellikle dil öğrenme, öğretmen “canlı” yerini alamaz. O öğretmen yardım için bir
araç olarak ikinci bir dil ya da yabancı dil öğrenme önemli bir rol oynayabilir4.
Bilgisayar destekli dil öğrenimi (MGJNK) kullanan öğretmen sayısı önemli ölçüde büyüdü ve
teknoloji 21. yüzyılda eğitimin oynadığı rol hakkında bir dizi makale yazmıştır. Henüz eğitim ve
genel okullarda internet kullanma imkanı keşfedilmedigi icin, hala sınırlı bir şekilde bilgisayar
kullanirlar ve bilgileri zaten teknoloji ve TEFL arasındaki ilişki kurulmuş olduğu ve yeni bir döneme
girmiş olduğu açıktır.

2 Gündüz, N. Computer Assisted Language Learning (CALL)???
3 Ittelson, J C. (2000). Computers. Microsoft encarta encyclopedia 2000. 1993-1999 Microsoft Corporation. Cited in Gündüz,
N. Op. Cit. www.jlls.org/Issues/Volume1/No2/nazligunduz.pdf
4 Dhaif, H. A.(1989). Can computers teach languages? English teaching forum.27(3),pp.17-19. In Gündüz, N. Op. Cit.
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Faydaların çeşitliliği düşünüldüğünde, araştırma ve uygulama gösterir düzgün bir şekilde
uygulandığı takdirde, web tabanlı teknoloji deneyimi yoluyla öğrenime katkıda bulunur ve
motivasyon iyi öğrencileri elde etmek için olabilir. Ayrıca, ona göre, web tabanlı teknoloji çalışmasi,
bireyselleşmesi, daha fazla etkileşimi, bilgi ve küresel anlayışın tek bir kaynaktan bağımsızlık için
özgün materyaller sağlar. Bu noktaların her biri şöyle açıklanmıştır:
a) Deneyim yoluyla öğrenim
İnternet Dünya Ağı (www - World Wide Web) oğrencilerin ve insanlar deneyiminin bilgilerine
büyük ölçüde ücretsiz olarak yararlanabilmeleride mümkündur. Bu şekilde, onlar bu şeyleri
yaparak öğrenebilirler. Onlar sadece bilginin alıcısı değildirler ayni zamanda yaratıcı hale de
gelirler. Şekilde sunulan bilgilerin doğrusal olmadığından, kullanıcıların düşünme becerilerini
geliştirmek ve keşfetmek istediğinizi belirleyin.
b) Motivasyon
çünkü eğlence ve oyunlar ile ilişkili oldugu icin ama aynı zamanda popüler olarak kabul edildigi
icin bilgisayarlar öğrenciler arasında çok popülerdir. Bu nedenle, onları daha bağımsız hissettirecek
etkinlikler, bir dizi teklif, özellikle öğrencilerin motivasyonunu artırır.
c) Daha etkili öğrenim
Öğrenme için Internet kullanımı öğrencilere olumlu öğrenme ya da onları bağımsız öğrenme
stratejilerinin geliştirilmesi ve güveni geliştirmek için yardım konusundaki tavırlarını etkilemiş dil
becerilerini güçlendirmek için yardımcı olabilir.
d) Çalışma için otantik materyalleri
Tüm öğrenciler okulda veya evlerinden farklı kaynaklardan özgün okuma parçaları kullanabilirler.
Bu materyallere erişim günün 24 saati mevcuttur ve nispeten düşük bir fiyatadir.
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e) Etkileşim büyük
Web sitelerine sıra erişim dersi doğrusal
akışını keser. E-posta gönderme ve haber alma
gruplarına katılmak, yabancı dil olarak İngilizce
öğrencileri hiç karşılaşmamış kişiler ile iletişim
kurabilirler. Onlar da kendi sınıf arkadaşları ile
etkileşimde bulunabilirler. Ayrıca, bazı İnternet
etkinlikler öğrenciler bunları otomatik olarak
Internet üzerindeki egzersizleri düzeltmek için
pozitif ve negatif geribildirim verebilirler.
f) Bireyselleşme
Kendilerini ifade edemeyen veya utangaç
öğrenciler bireysel ve işbirligi kurarak öğrenme yararli olabilir. Hatta çok gelenler kendilerine
uygun hızına göre çalışmaya akranları tarafından engel olmadan kendi potansiyellerini tam
anlamıyla yapabilirler.
g) Tek bir bilgi kaynağından bağımsızlık
Öğrenciler kitaplarını kullanmaya devam edebilirler, ancak onlar kapalı bilgilerini önlemek ve
bilgi kaynaklarının binlerce kez keşfetmek için fırsat verilmiştir. Sonuç olarak, eğitim bir kültürlü
dünyada disiplinlerarası öğrenme ihtiyacını karşılarlar.
h) Küresel bir anlayış
Bir yabancı dil, kültürel bağlamda öğretilir. Internet kullanımı daha yaygın hale gelen bir dünyada,
öğrenciler internet erişimi ve bunları iletişim egzersizi, küresel bir sınıf vatandaşları hissettirmek
etkinleştirmeleri için her İngilizce öğretmenin görevidir.
Bu tür sözlükler ve ansiklopediler, öğretmen, sohbet odaları (chat rooms), telaffuz öğretmenler,
dilbilgisi ve kelime yarışmaları, oyunları ve bulmaca bağlantılari gibi ağ tabanlı teknoloji kullanımı
ile geliştirilmiş olabilen dil etkinlikleri, edebi
metinleri, projelerin hazırlanması, elektronik
“ ‘Bugün tüm öğrenciler bilgisayarlar,
yazışma ile iletişimleri vardir.
video oyunları ve internet dijital dili
“anadili” oldugnu’ dikkate alarak ve
‘bugünün öğretmenler öğrencilerinin dili
ve stilerinin iletişimini öğrenmek zorunda
olduklarini’ savunarak bugünün öğrencileri,
kendilerinden öncekilereden tamamen farklı
olanlardan bilgileri düşünurler ve işlerler “
Prensky (2001).

MGJNK aynı zamanda, bu sınıfta getirdiği
yöntem öğretimi ve öğrenim ile birlikte bu aynı
zamanda öğretmenin rolünu de değiştirdi.
Öğretmenlerin bir bilgi kaynağı, ancak
öğrencilerin aktif olarak yorumlayarak ve daha
önce bilgileri de vardı ve kalabalığın içinde
olanlar da dahil olmak üzere, aldığınız bilgileri
organize böylece kolaylaştırıcı olarak hareketten ibaret değildir (Dole, et al., 1991). Öğrenciler,
öğrenim aktivitesine katılımcı haline ve onun sadece pasif alıcı dil olarak bir araştırmacı ve yaratıcı
olmamak yönünde teşvik ediliyorlar (Brown, 1991). MGJNK entegrasyon bu konular vurgulanır
ve diğer öğrenciler üzerinde büyük harcama veya anadili olmayan öğrencilere hoparlörler ile
dili iletişim kurmasını sağlar. Bunun gibi, veri işleme, iletişim, öğrencilerin özgün dil ve özerklik
kullanımı, dil öğrenmede bugünün teorilerinde çok önemlidir.
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Bugün açık bilgisayar ve teknoloji kullanımı için entegre bir yaklaşım kolaylaştıran internet
kullanımı yoluyla fayda iletişimi getiriyor. Ancak, ozellikle yeni teknolojiler problemleri ve
hükmün geleceği için hükümleri gözönünde bulundurarak, Davis5 bir teknoloji yenilik için hizli
yargılar yaptığında iyi tehlike göstermek tarihinin hataların bir özetini sunar:

Popüler yanılgıları: Biz değiştirmek için nasıl tepki verirsiniz?
Telefon: Bu tür ‘telefon’ ciddi bir iletişim aracı olarak dikkate alınması gerekir ama birçok
eksiklikleride vardır.Bu cihaz bizim için tamamen işe yaramaz. “
Western Union iç yazışmada, 1876.
Radyo: “Kablosuz müzik kutusunun hiçbir akla ticari değeri vardır. Kim Özellikle herkese
gönderilmeyecek olan bir mesaj için ödeyecek?”
Çeşitli anonim ortakları, 1920’lerin yıllarda radyo yatırım teşvik David Sarnoff, RCA kurucusu,
yanıt veren
Bilgisayar: “Beş bilgisayar için dünyada pazar olabileceğini düşünüyorum.”
Thomas Watson, IBM, 1943 kurucusu.
Bilgisayar: “640K herkes için yeterli bellek olacak.”
Bill Gates, 1981 (o bildirildi hayır dedi, ama o reddediyor).

5 Davis, G. Op. Cit.
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9.2 Ödevlere dayali İletişim ve öğrenme yaklaşımları
ÖDEVLER YOLUYLA ÖĞRENME
Dikkate çok sayıda bilgi ve dolayısıyla farklı öğrenme alarak, çağdaş yaklaşımlar aktif öğrenme
teşvik. İletişim yaklaşımlar, ödev tabanlı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme merakı uyandırmak
için bir dizi fırsat sunuyor ve öğrencilerin motive edeiyor, sınıf etkinliklerine öğrencilerin ilgisini ve
yeteneklerini daha da geliştirilmesi, beceri, etkinleştirmek için fırsatlar sunuyor. Sınıfta, öğrenciler
bir dizi ödevi yerine getirirken meşgul olabilir. Bu durumda ortaya çıkan soru şudur: “bir ödev
olarak ne kabul edilir?”
Ödevi nedir?
Ödev, bir yordamı veya yordamları veya
bir dizi stratejisini ve bir diziyi uygulayarak
belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanmış
herhangi bir faaliyettir. Ödev tabanlı
öğrenme taraftarları, sınıfta ödev olabilir
olduğunu alenen itiraf örneğin, bir harita
okuyarak bir adres bulmak bir bulmaca
bir çözüm bulma bir yerde, harita okuma,
bulma ve bir nesnenin boyutlarını ölçmek.
Ödev öğretmenlerin talimatları, okul
binasının planının geliştirilmesi, menü
okuyarak yemek siparişi, arama yapma ve
benzeri seyleri izleyerek bir oyuncak uçak,
ya da kader tahmini inşa edilebilir.

Özellikler ve ödev tabanlı öğrenme avantajları:
Iletişim ve ödev tabanlı öğrenme yoluyla evrensel olarak kabul edilmiş bir yaklaşım avantajları
aşağıdaki gibidir:
Öğrenme sürecinde, öğrencilerin dil eğitimi yok, ama pratik bir eğitim değeri var olan
faaliyetlere katılmak;
Konular ve motivasyon ve bağlılık düzeyini artırmak gereken öğrenciler, ilgi kapsamında
öğrenme alanları;
Öğrenciler otantik ve suni olmayan doğal hali içinde İngilizce dile maruz kalırlar.
Bu dil önemli olması muhtemeldir ve bu nedenle faaliyetlerini anlamlı olduğu anlaşılabilir.
Dil gramer yapılarını bir dizi aracılığıyla öğrenilen değildir. İngilizce yapılan gerçekliğin bilgi ve
algı kazanılması, böylece dili istediği gibi bir araç olarak kullanılan ve okutulması içindir;
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Öğretme farklı bilgiye sahip öğrenciler gruplar halinde yapılır. Farklı beceri grupları okullarda dil
öğrenme her aşamasında kaçınılmazdır. Ancak, bu ödev, esas iletişim ve öğrenme yaklaşımları
bir avantaj haline dönüşür. Kötü arka plan bilgisine sahip öğrenciler, Onlar sadece kendi
öğretmenleri ve malzemeleri öğrenmek bir görev üzerinde işbirliği yaparak degil , ama ama
aynı zamanda kendi yaslarinda olanlarla da grup çalışması yaparak yararlanabilirler.
Öğrenme sürecinde, dikkat birey olarak öğrenci odaklı, böylece öğrencilerin çalışma ve tercih
ettikleri öğrenme stili kullanarak kendi dinamiklerine göre öğrenmek için teşvik edilir.
Atamaları dayalı iletişim ve öğrenme yaklaşımları aracılığıyla öğretmenlerin yanı sıra
öğrencilerit6 geleneksel rolünden başlamak gerekir. Dil öğretmenin iletişim anahtar rol
yoluyla öğrenme çoğunlukla demektir öğrenmeyi kolaylaştırmak için:
O sınıfta faaliyetleri koordine eder. Sonuç olarak, öğretmenin rolü daha az baskın ve mecbur
onunla veri kaynakları ile bağımsız öğrenme yoluyla öğrencilerin katkısı vurgu koymak için;
Sınıf başkanı olarak, öğretmenin sınıflarin içine faaliyetlerinin gruplandırmayla sorumludur;
Bazı etkinliklerde, öğretmen öğrenciler, değerlendirme ve iyileştirme performansı üzerinde
doğrudan kontrole sahip, yeni bir dil getirerek dil öğretim rol oynayabilir;
Diğer faaliyetlere müdahale edebilir, ancak bağımsız etkinlikler yoluyla öğrenme geliştirmek
için izin verilmez;
Sınıflar ve öğretmenlerin bağımsızlik ikili etkileşimi dil aktivitelerin gruplarina ayrılmıştır.
Bağımsız olarak öğrenme faaliyetlerinin planlanması için bir temel olarak kullanacak
öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve bir akıl hocası, danışman, ya da izlemeler
ile hareket edebilir;
Bazen, öğretmen gibi yeni bir dil uyarır ve tanıtır ‘iletişim’ gibi etkinliklere katılmak,
ancak öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle terk edebilirsiniz. ‘Iletişimciler “öğretmenler
kendileriniöğrencilerle eşit rolünü koyaralar. Bu nedenle öğrenme için bir ortam yaratarak,
gerginliği azaltmak ve aralarındaki engelleri aşmak için yardımcı olur. Sonuç olarak, öğrenciler
arasında ve öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha rahat ve etkileşimi sağlar,
hangi daha kooperatif;
Öğrenciler her zaman düzeltilmez. Hatalar yerine doğruluk daha akıcı konuşma üzerine
yerleştirilen odak ile iletişim becerilerinin gelişiminde normal bir fenomen olarak, daha fazla
hoşgörü ile tedavi edilir.

ÖDEVLERİ İLE BİR ÖĞRENME FALIYET DÜZEYİNİN ÖRNEGI:
Ödevleri geniş bir rolün önemini göstermek için yalnızca bir potansiyel etkinliği tarif edilecektir
itibaren, etkinlik ve refah o sınıfta öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi teşvik etmek için
göreve dayalı yararları iletişim ve öğrenme yaklaşımlarıdir. Bu aktivite, uzun ya da özel ne malzeme
gerektiren hazırlanması için Kosova bağlamında özellikle uygun olacaktır:
Öğretmen birbirimiz için bekleyin veya bir çizim (bkz. Şekil 1) önceden hazırlanmış getirmek
ve okula teslim rastgele gemide yumurtadan adil bir sayıda çizer. Bu aktivite, küçük gruplar
halinde yapılabilir. Bu durumda, her bir grup için öğretmen fotokopi diyagram gerekir.

6 Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching. Cambridge University Press.
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Öğrenciler hatları karşılaştırın ve çizgilerin daha uzun / kısa olduğu belirtmeleri istendi.
Farklı renklerde çizgiler çizmek, görev bir illüzyon haline gelir ve psikolojik bir oyun olarak
sınıflandırılır7.
Karşılaştırma ve hatlarının uzunluğu hakkında spekülasyonundan sonra, öğrencilerin
İngilizce ve matematik ile yapmak ve görevi yerine getirmek için somut bir hedefe ulaşmak
için olan bir tartışma başlatmak için ve bunları ölçmek için gereklidir.
Diyagram

Bu ödevin yerine getirilmesi faydaları nelerdir?
Her şeyden önce, öğrencilerin eleştirel, değerlendirmek konuş, etkileşim ve işbirliği düşünmeye
teşvik edilmektedir;
Dilsel hedeflere ulaşmak için farklı dizileri (şekiller, sayılar, ölçü, renk), hareketli ek olarak
kullanilir.
Dilsel hedeflere ulaşmak için farklı dizileri (şekiller, sayılar, ölçü, renk), hareketli ek olarak. Ödevlerini
yerine getirirken entegre edilmişt olan dil unsurlari çoktur. Birincisi, öğrencilerin İngilizce dil
karşılaştırmalı formlar yanı sıra eğitim kullanarak sıfatlar örnekler verin:
•
•
•
•

Bu çizgi daha uzun olduğunu düşünün.
Bu kısadır.
Bu mavi çizgi ve yeşil hat aynı olduğu görünüyor.
Kırmızı uzun çizgi.

7 Wright, A. , D. Batteridge & M. Buckby. Games for Language Learning. Cambridge University Press.
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Buna ek olarak, basit şimdiki zamanda egzersiz:
• Haklısın. Bu çizgi diğerinden daha kısadır / daha uzundur.
• Yanlış. Olduğunu …
• Bence …

Bu öğrencilerin dikkatini olmadan kullanılan dilin bazı yönleri form odaklanmış olması çok
önemlidir. Bu nedenle, bu yönlerini kurallarını öğrenmek için hiçbir bilinçli çaba olmadan öğretilir.
Diğer bir deyişle, dil yeterlilik entegrasyonu yoluyla, öğrencilerin ödevinin içeriğine odaklanarak
hangi iletişim şekli anlamına gelmez. Bu bir itici güç olarak dilbilgisi kullanımını engeller ve
iletişim yoluyla dil öğrenme temel amaçlarından biri olan sınıf faaliyetleri, dışarı akmasını sağlar.

Bu iletişim faaliyeti, öğrenciler örneğin, kırmızı çizgi birisi Arta, Blerta adını yazdı, kendi giysi
rengine göre her satırda meslektaşlarının isimlerini yazmak isteyerek daha da artırılabilir vb, mavi
çizgi üzerinde Edon, Işık, Altin, vb yazıyor.Atama bu aşamasından sonra, öğrenciler, ben ikili ya da
gruplar halinde çalışan bazı satırları (sözlü veya yazılı) atanan çeşitli isimler yazdım nedenlerini
vermek cümleler oluşturmak istenebilir örneğin.

Arta bir kırmızı elbise giyiyor.
Yeşil kırmızı bir bluz var.
Edon mavi tişört giyiyor.
Drita mavi bir etek giyiyor.

Yani başka bir amaç başaracaktır: insanların fiziksel görünüşlerini tarif dilsel işlevi yerine getirilebilir.
Ayrıca, hedef dil ulaşmak için: basit şimdiki zaman (Blertanin kırmızı bir kazagi vardır) ve şimdiki
zamani sabit olarak (O giyiyor ...) kapsayacaktır. Son olarak, konsolidasyon ve / ya da fırsatlar
yaratmak için kendi öğrenme ve başarı düzeyini değerlendirmek için şok fiziksel görünümünü
kısa bir açıklama yazmalarını isteyebilir. Görüldüğü gibi, etkinlik dört dil becerisini kapsar: Önce,
sonra okuma ve yazma, dinleme ve konuşma. Ayrıca, öz ve akran değerlendirme için fırsatlar
sunmaktadır.
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Eğer öğrencilere dikte için cazip bir aktivite yapmak istiyor musunuz Öyleyse DİKTE etmeyi Online deneyin
Böyle bir egzersizin amacı çevrimiçi uygulamaların kullanımını yine önceki İngilizce dil öğrenme
şekilde koruyan bir online araç (dikte egzersiz için). Bunun nedeni onların eğitimi ve çalışmaları
sırasında bu yaklaşım aşina Kosova’da İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğu. Ancak bu online
uygulama tarafından desteklenen bu yaklaşımi tek yönde iletişimin eski bir uygulamasini aşıyor.
Etkileşim olasılığı, ve kontrol, metin döndürür ve düzeltme daha iyi bir deneyim dikte egzersiz değil
aynı zamanda öğrencilerin bireysel yeteneklerini uyum sağlar - böylece öğrenciler (öğretmen
denetiminde olan veya olmayan) ilerleme kendi hızlarında geliştirmek. Bu uygulamada, bilgisayar
tarafından hız yavaşlama okuma seçenek, hem de olabilir dil yeterlilikleri farklı seviyelerde
(örneğin, metinlerin olduğu gibi bu online aracı ile öğrenme bu şekilde bireyselleştirilmesi,
hatta daha kolay hale gelir serbestçe) öğrenci / öğretmen tarafından seçildi. Bu egzersiz en
büyük avantajları arasında öğrenme için değerlendirme imkanı vardır - öğrenci yerinde yaptığı
performans geribildirim vardır ve yeni bilgiler için kendi kurallarını ‘oluşturmak’ geliştirilebilir
böylece.
Bu egzersiz çevrimiçi bir meydan ideal durum (bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sağlamak için) her
öğrenciye internet erişimi olan bir bilgisayar üzerinde çalışmak gerekir. Bu projektörün kullanımı
ile bir ölçüde telafi edilebilir ve hatta internet erişimi olan bir bilgisayar (o ses yükseltici sadece bir
çift alır) kullanarak gruplar halinde çalışinabilinir.
Ayrıca, sınıfta bu faaliyetin uygulanması evde öğrenci (bunların çoğu zaten bir bilgisayar nerede
var) tarafından bağımsız olarak kullanımını neden olabilir.
Bu interaktif online başvuru bireyselleştirilmiş öğrenme, ikili çalışma, grup çalışması, diğerleri
sağlayan ve okuma ve dinleme, yazma becerilerini geliştirir.
Koşullar: etkinlik, her öğrencinin internet erişimi olan bir bilgisayar çalışıyor bilgisayar
laboratuarlarında yapılabilir. Tatbikatta, iki ya da daha fazla çocukları (en fazla beş gruplar halinde)
bir diz üstü üzerinde çalışan, böylece sınıf olarak uygulanabilir.
Web sitesinin adresleri:
www.englishclub.com/listening/dictations-short.htm,
www.learnenglish.de/Dictation/edictationtheuk.html

31

INGILIZCE DILI DERSİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Gerçek bir durum olarak yaşanması gereken diyaloglar nedir? – Öyleyse
video hikayelerini deneyin
Görsel / Dijital hikayesi / Video hikayesi

Dijital hikaye çalışmak için:
Önceki yazı: beyin fırtınası, fotoğraf koleksiyonu, araştırma, tasarım ve görsel bir hikaye /
dijital
Tasarım / Çizim: senaryo oluşturma ve şekillendirme
İnceleme: fotoğrafları düzenlemek ve organize
Düzenleme: Periyodik günlüğü (zaman), fotoğraflar ve hikaye
Yayın: Nihai ürün
Video hikayesi nedir? Storyboading?
Video hikaye ya da storyboard dijital formatta bir anlatı hikaye oluşturma sürecinde yardımcı olan
görsel bir sunumudur. Video hikayeler üretim akışı kurmak kronolojik sırayla görüntüleri (ardışık)
sunuyoruz. Ayrıca, teknik ve tasarım özellikleri içerebilir.
Neden Video hikayesi kullanabilir?
“Hayat bir sahne ve biz aktörler vardır”. (As You Like It, Shakespeare)
Hayat, onu diğer parçaları ile entegre canlı her parçası bölünmüş değil.Dil de onun bir parçasıdır.
Hayatlarımızı yaşadığımız gibi, dil öğrenmeye de değer. Bu bize video hikaye sağlar. Bir hikaye
oluştururken ve çalışırken Öğrenciler İngilizceyi kullanırlar. Ama bu bütün, hikayenin bir parçası
olarak yapılır. Bu etkinlik süresince, öğrenciler geliştirmek ve öğretmen tayin olan İngilizce dil
belirli bilgiyi uygulama, ancak hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmek, aynı zamanda, takım
çalışması becerileri, sunum becerileri, düzenleme çekim ve üzerinde gelişebilir tüm gerçek
durumun bir parçası olarak İngilizce dil kullanmak için yardımcı olur ve yapay ayrılmış değil.
Kendilerini görmek ve diyalog çekim sonrası düzeltme yapabilir, çünkü video hikayesi öğrencilerin
kendi saygılarına yardımcı olur.
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Aşağıdaki tabloda, bir dijital hikayenin temel aşamalarını nasıl düzenlendigni gösterir.

Video hikaye

Sahne 1

Itiraf

Seslendirme
/ muzik

Sahne 2

Itiraf

Seslendirme /
muzik

Ve, tüm sahnelerin planlandığı edildikten sonra, daha ayrıntılı bir anlatı video oluşturabilir. Bu
geliştiriciler (Üretici?) Dijital hikaye anlatımı kağıt parçası ve nasıl onlara katılacak öğeler hakkında
daha net bir fikir verir.
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Video anlatım şekilleri ve Diğer Kaynaklar
Video anlatım modeli için linkler. Bu boş dikey videotregim temsil PDF formatında bir belge
(dosya) ‘dir.
Word programında video yaratılış hikayesi. Bu Microsoft Word programı kullanarak video hikaye
oluşturmak için nasıl gösteren bir kılavuzdur8.

Video-proje rolleri
Roller gibi CEO’su, Yönetmen, Yapımcı, Araştırmacı, Yazar, Görsel Hikaye anlatımı, Tasarımcı
Vendxhirimit, kameraman, Zërues, film editörü, grafik sanatçısı ve aktör Sanatçı gibi başlıklar
içerebilir.Video projesinde yer alan insanların sayısına bağlı olarak, rolleri kombine edilebilir ve bir
kişi veya iki kişi bir rol üzerinde birlikte çalışmak için atanabilir atanabilir. Örnek Bir kişi araştırmacı
yazar, ve / ya da iki üretici sahip olabilir.
Basit bir ekip dört kişi bir yönetmen / yapımcı, Görsel Öyküleme Araştırmacı / Yazar / Sanatçı, bir
kameraman / Zërues ve editör / Operatör Özel Efektler içerebilir oluşuyordu.
Educational Technology Resources ©2002 Grossmont Union High School District

Planlama
Adım 1: Projenin fikrini tartışın: Öğrencilerin önerisi yazmalı ve nihai sonucu elde etmek niyetinde
nasıl açıklanacagi için hazırlıklı olun.Öğretmen, (yazım, sunum modu, kontrol, vb) dikkatle önerisi
okumak için grup ve ihtiyari desteği ile tanışmak veya öğrencilerin önerilerini değişiklikler
gerektiren için çok önemlidir. Projeler ve önerilerin değiştirilmesi reddi film ve sinematografi
dünyasında sıklıkla oluşur. Sadece İcra Müdürü (öğretmenler) onayı aldıktan sonra, öğrencilerin
proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.
Adım 2: Araştırma Projesi - Öğrenciler videosu gizli bilgiler içerdiğini sağlamak için araştırma
yürütecektir. Kendi videoları bir parçası olarak, her zaman net referanslar veya çalışmalar referans
belgeleri gösterdi ya da kaynaklardan gerçekleri gelen içermelidir.
Adım 3: İnceleme Yazma / Senaryo - videoları tarzı bağlı olarak, öğrencilerin doğmuş veya filme
önce komut dosyası tamamlamanız gerekmez olabilir. Örneğin, belirli bir konu ve hangi koruyan
bir video farklı görüşleridir veya düşünceler çekim öncesinde yazılı olmak zorunda diyaloglar
olabilir. Bir metin tabanlı araştırma altyazı veyadüzenleme işlemi sırasında ekranda görünen
gerçeklere dayalı iç içe bir hikaye için kullanılabilir. İçerik yazma kursu videotregimin ve filme
adapte edilmelidir.
Hapi 4: Video hikayesi - Projenin onaylanmasından sonra, öğrencilerin doğru formda videoyu
hikaye anlatımı, görünüm sonra, görsel bir hikaye anlatmak. Öğrenciler size hiçbir şey bile videoyu
hikayeler oluşturmak ama görsel olarak anlatmak farklı çizimler çizebilirsiniz. Her film dizisi (klip)
penceresinin sol üst köşesinde bir seri numarası ile etiketlenmiş olmalıdır görüntüleri seçilmelidir
ve film sırasını ne olur açıklayan her pencerenin sonunda seti ayrıntılı bir açıklama yazmalıyım .
8 Adobe - Orta Tasarım Kılavuzu: Kurgu videotregimit stili (Tasarım Merkezi Öğretici: Düzenleme Storyboard tarzı) yazılımı varsa
Adobe Premiere Görsel anlatım biçiminde video klipler proje penceresini düzenlemek için kullanabileceğiniz
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Öğrencilerin Adım 5 başlamadan önce İcra Müdürü videoyu hikayeler kontrol etmelidir.

Üretim
Adım 5: Film Çekme - ön çalışmadan sonra İcra Müdürü tarafından onaylanan, öğrencilerin
ekipman ve film projesi denetlemek için başlamalıdır. Öğrenciler somutlaştırılması yoluyla
tasarlayabileceğiniz kostümleri ile çalışabilir, veya bu gibi proje için ihtiyaç duyulan çeşitli
kaynakların bir araya toplayabilirsiniz, örneğin projede kullanılacak müzik parçaları. Bu, öğrencilere
dijital video ekipmanının doğru kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olması çok önemlidir. Seçimi
ve öğretmenlerin onayı bağlı olarak, bazı projeler okul sınırları dışında ekipman kullanmanız
gerekebilir. Öğretmenler idaresi ile bu organize edilmesi gerekir.
Not: Ebeveynler bu projeler ve öğrenciler üzerinde çalışmak için bir izin imzalaması gerekmektedir
bu izinleri korumak gerekir. Her grup kendi projeleri için ekipman eşit erişime sahip böylece
sınıftaki diğer gruplar ile ekipman kullanımı koordinat. Birkaç saniye filmeden önce ve birkaç
saniye sonra öğrencilere hatırlatın ve istediğiniz videoları düzenleme (editing) işlemi sırasında
daha sonra geçişleri yer açmak için birkaç saniye verin.

Video düzenleme için ipuçların formu
Planlama
Eğer video ‘kazanmak’ için izleyici (seyirci) ne istediğini düşünün. Izleyici icin 4-5 ana yemek
veya mesaj hakkında yaz.
Video oluşturmak ve istenen öğrenme çıktıları elde emin olmak için video hikayesini kullanın.
Tüm somut ihtiyaç duyduğunuz araçları, malzeme veya çalıştırmak istediğiniz sahneleri
donanıma sahip olduğundan emin olun.
Olay hikayesi
Olayi kisaca gösterin. Uzun olaylar nasıl kısa parçalara bölundugnu düşünün.
Mesajınız açık oldugundunan emin olun.
Kamuoyunun dikkatini çekin ve basılı tutun. Farklı açılardan ve mesafelerden çekim yapmayı
deneyin.
Senin hikayen alakalı olmalıdır ve hedef kitlenizi üyelerinin yaşamlarına anlamlı olmalıdır.
Her zaman bir başlangıcı, ortası ve sonu olmalıdır.
Video Kalitesi
Suratı ateş etmeyin güneş karartmak videoyu olacak çünkü.
Kapak kamera hareketine karşı duyarlıdır. Bir üçayak kullanın veya iki taraf sıkarak fotoğraf
makinesini sıkıca tutun.
Bunun yerine dijital odak kullanarak, senin görüntüleri cisme. Yani daha doğal gözükecek.
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Ses kalitesi (ses)
Kapak kamera mikrofon çok hassastır.Kameranın çevredeki kökenli bir sürü gürültü yakalar Açık havada çekim yaparken veya gürültülü ortamlarda dikkatli olun.
Yakından çekim nesneye daha iyi bir ses kalitesi olacaktır, fotoğraf makinesi.
Düzenleme (düzenleme)
Başlamadan önce tüm film dizileri (klipler) için etiketleme ve belgelendirme sistemi organize
edin ve düzenleyin.
Her zaman orijinal klibi değiştirirseniz ‘farklı kaydet’ kaydettiğinizden emin olun.
FlipShare sadece alt açma ve kapama izin verir. Size özel klipler önündeki ekranda altyazıları
kullanmak istiyorsanız, söz konusu yalnızca klibi kullanarak (film oluşturmak) ‘film oluştur’
seçeneğini kullanın. Ardından son video altyazılı yeni klibi kullanabilirsiniz.
FlipShare otomatik olarak her bir klip ile bir geçiş aşaması kullanır. Hiçbir şey geçiş sırasında
dışarı bırakılır böylece her klibin başında ve sonunda ikinci bir ara zaman olduğundan emin
olun.
Dile getiren tesviye alt altyazı oluşturma ve farklı geçişler dahil olmak üzere daha gelişmiş
düzenleme için, Windows MovieMaker programını kullanmayı deneyin.
Windows MovieMaker kullanmadan önce WMV formatına MP4 video dönüştürmek için gerekli
olabilir. Dönüştürme belgeler için bu kullanım FormatFactory için ücretsiz bir programdır.
Ön galası
Birçok film yapımcıları onlar kamuoyu önünde ortaya çıkmadan önce kendi filmlerinin bir ön
sunum yapmaya karar verirler. Belki kitlenizi temsil eden insanlar küçük bir grup toplamak ve
önlerinde filmi göstermek için.
Görüşlerini değildir. Onlar neyi sevdim? Onlar neyi sevdim? Size öğretmek istediklerini
öğrendik mi?
Hikayeni veya video değişiklik yapma düşünce ve katkılarını kullanın.
Dağılımı (dağıtım)
FlipShare YouTube ya da herhangi bir başka İnternet sitesine doğrudan video indirmenize
olanak sağlar.
Video dağıtmak ve bu yönde devam etmek konusunda başka yollar düşünün
Okulda videoyu göstericek misiniz? Dagitmak icin bir CD kaydedebilir misiniz?

Not:
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10. öğrencilerin internette fazla zaman
harcamalari sizi rahatsız ediyor mu?
10.1 Öğrenme Toplulukları – bazi sosyal ağlar
Bugün internet üzerinde çeşitli ticari veya ticari olmayan amaçlarla kurulmuş birçok sosyal ağlar
(Facebook, Twitter, Linkedin vb.) vardır. Bu ağlar, bu ağlara katılan farklı kişiler arasında kişisel bilgi
ve görüş alışverişinde bulunmak için hizmet vermektedir. Onun sosyal işlevinin yanı sıra, bu ağlar
da böylece öğrenme, iletişim, sunum, çeşitli konularda yorumlayan öğrenme grupları oluşturmak
ve kullanılabilinmesi dikkat çeker. Bu anlamda, özellikle iletişimin işlevi, bu ağların İngilizce dilinin
kullanımı için sınırsız olanaklar sunan, bireyler veya büyük grupları / ağları olsun. Bu işlevlerine
ek olarak, sosyal ağlar onun meslektaslari ile ve dünya ile deneyimleri öğretmenlerin mesleki
gelişim ve değişim için vazgeçilmez bir platform sağlayabilir. Yaratılış ve bakım portföylerinin
(klasörler), en iyi uygulamalar ve yansıma portre ve meslektaşları ile iyi uygulamaların değişimi
bu ağların sadece birkaç avantajı vardır. Iyi organize edilmiş, sosyal ağların bir yapılandırılmış
kullanımı ile anlamlı öğretmenler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak değil, aynı zamanda onları
ve öğrenciler arasında.Aşağıda bazı çeşitli popüler sosyal ağlara kısa sunumlar ve öğretimler,
İngilizce öğrenmek için kullanımlarbilir.
1. FACEBOOK
Facebook bir sosyal ağ hizmeti ve web sitesi Facebook, Inc
tarafından sahip olunan, Şubat 2004 yılında başlatıldı. Temmuz 2011
tarihinden itibaren, Facebook 750 milyondan fazla aktif kullanıcıya
sahip. Kullanıcılar kendi profilini durumlarda güncellemek otomatik
bildirimler dahil arkadaş ve değişim mesajları gibi diğer kullanıcılar
ekleyebilir, kişisel bir profil oluşturabilirsiniz. Facebook kullanıcıları
siteyi kullanmadan önce kayıt olmalısınız. Buna ek olarak, okul veya
üniversitede işyerinde düzenlenen ortak ilgi kullanıcı grupları, ya da
diğer özellikleri katılabilir. Birbirlerini daha iyi tanımak için yardımcı
olmak için - Bu hizmetin adı sık kayıt çalışmaları sırasında ABD
yönetiminin üniversitelerde öğrencilere tarafindan verilen isminden gelmektedir. Facebook 13
yaşın üzerindeki tüm kullanıcıları siteye üye ve kullanımı icin olanak saglar.
Öğretmenler için ipuçları: Facebook aracılığıyla bir yolculuk yapmak. Orada da eğitim geliştirmek
için web siteleri ve organizoheni farklı gruplar sağlayabilir.Olasılıklar sonsuz. Örneğin, İngilizce
öğretmenlerinin dernek deneyimlerin paylaşımı ve en iyi uygulamalar için kendi grubunu
organize edebilirler.
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2. TWITTER
Twitter kullanıcılarının ‘tweet’ (İngilizce tweet ‘dan itibaren) denir, mesajları göndermek ve
okumak için izin, sosyal ağ için hizmet ve fikir paylaşımında (mikrobllogim) sağlayan bir web
sitesidir. Tweets kadar kullanıcının profil sayfasında görünen
140 karaktere kadar metin mesajları vardır. Twitter Jack Dorsey
tarafından Mart 2006 yılında üretilen ve Temmuz ayında başlatıldı. O
zamandan beri Twitter dünya çapında popülerlik kazanmıştır ve 200
milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor, günde 200 milyon ‘tweet’
üreten ve günde 1.6 milyar arama tutar. Bazen “Internet SMS” olarak
nitelendirdi. İngilizce öğretimi ve öğrenimi, Twitter, öğretim farklı
deneyimleri kısa mesaj gönderme görevlerini öğrenci performans
geribildirimi, segregasyon için kullanılabilir, öğrenciler arasında hızlı
mesaj görevlerine ilişkindir.

3. MYSPACE
Myspace (‘Benim alanım’) Haziran 2006
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
en popüler sosyal ağ sitesi haline geldi
ve 2008 yılına kadar devam etti. Nisan
2008 hakkında, comStore kaynaklarına
göre, MySpace kullanıcıları tarafından
günlük ziyaretleri temelinde, rakibi Facebook önde yer aldı. MySpace, o zamandan beri sık sık
büyük ölçüde birçok yeniden dizayn edilmesine rağmen, sürekli düşüşe ugramiştir. Quantcast
tahminlere göre, Mayıs 2011’de Myspace’de günlük ziyaretçi sayısı 19,7 milyon oldu. Facebook
tarafından düzenlenen ikinci sıraya göre, Temmuz 2011’de Myspace sıralarda 85 inci oldu.
4. KELT - ÖRNEK 2
http://bep-ks.org/connect/groups/teacher-training/kosovo-english-language-teachers-kelt/

Projenin Temel Eğitim Programı proje web geliştirilen, CONNECT Platformu içerir.Platformu
çerçevesinde çeşitli gruplar oluşturuldu. Bunlardan biri de İngilizce Öğretmenleri Tablo – Celtic
dir. Bu şebeke hizmeti sağlayıcılarından Temel Eğitim Programı ve İngilizce Basic Edcation
Program değişim faaliyetleri yürütmek icin İngilizce öğretmeni olacaktır. Bu platform ile ilgili
tüm öğretmenler Temel Eğitim Programı tarafından sağlanan tüm hizmetlerin yararlanmaktadir:
öğretme ve İngilizce öğrenmede bilgi teknolojisi kullanımı için ders materyali, Temel Eğitim
Programının sinif öğretmeni ve ipuçları tüm soruların yanıtlar, kaynaklar çevrimiçi ‘online’
kullanımı üzerine tavsiyeler, dersin uygulanmasında okul destek fırsat ziyaret sinif ogretmeni
( ya da okulun ingilizce dili öğretmenleri), ‘video hikayelerin’ da dahil olmak üzere, eğitim
teknolojisi ödünç gereksinimlerine (‘flip-kamera’ dahil) göre, platformda diğer meslektaşları ile
fikir alışverişinde fırsatı, online adreslerinin listesinin kullanımi, vb. Platformuna erişim sağlar ve
İngilizce öğretmenliği için diğer banka platform kaynak linkler.
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Aşağıda bu platformun bir parçası nasıl olabilmenin yonleri sunulmaktadir.
Öncelikle, biz bir hesap oluşturun tıklayarak yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekir.

Sonra gerekli bilgiler sağlanmalıdır. Veri orada yazılır doğru olmalıdır. Ayrıca, bu sayfada olabilecek
katılmak istediğiniz gruba bundan.
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Görünüm bant sayfası gibi görünüyor. Belgeler, Forum, Üyeler: Onlar menüler ve alt menüler
listelenir.

Aşağıdaki İngilizce öğretmenlerinin eğitim tarafından üretilen belgelerdir. Her katılımcı bu
platformda çalışmalarını sunabilirler. Bu şekilde, bu eserin tanıtımı yanısıra deneyimlerini
paylaşarak yardımcı olur, daha sonra çalışmalarını değerlendirecek ve de aynı bölgede tüm
meslektaşları ile iletişim teşvik etmesi daha önemlidir.
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Bu platformun kullanımı, yanı sıra internet üzerinden diğer sosyal ağ kaynakları için, tüm
katılımcıların bir bilgisayarı olmalıdır.Başlangıçta bunun iyi olduğunu onlar yönetici tarafından
verilen talimatları dikkate alsa bile kullanılabilir olmasına rağmen, platform kullanımı göstermek
için deneyime sahip bir kişidir. Buna ek olarak, her öğretmenin kendimizi bu platformu kullanmak
için bir adres açmasi çok iyi olur9.
Öğrencilerin gelecegi için ihtiyaç yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ister
misiniz? – O zaman bilgi alma ve seçici olmalari konusunda yardimci olun!
5. Webquest & İnternet kaynak
Webquest (“arama Giriş halkasi”) araştırma ve çevrimiçi öğrenmeye dayalı internet ücretsiz bir
aktivite vardır. Bu uygulama yazılımı İngilizce öğretme ve öğrenme
çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Orada çeşitli konularda, interaktif
etkinlikler, başkalarının öğretim için farklı malzemelerin çizimleri
hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bu uygulama tarafından sunulan
olanakları göstermek için, KEC anadil olarak İngilizce konuşan ülkeler
ve insanlar üzerinde bir odaklanma ile çokkültürlülük ve karşılıklı
anlayış teması ile bütün etkinlik geliştirmiştir. Ve önceden eğitim
olmadan bu olayi geliştirebilir. Sadece öğrencilerde motivasyon
var ve internet erişimi (alternatif: Evde yapılan bir araştırmanın
parçası) ile mevcut bir veya daha fazla bilgisayar var. Bu faaliyetin
uygulanması ile ilgili çalışmalar bireysel ve grup araştırma ve sunumlar oluşur. Böylece öğrencilerin
diğerleri paylaşmak örneğin takım çalışması, navigasyon ve bilgi işleme, sunum gibi birçok beceri
geliştirmektedir.
5.1 WEBQUEST TE BİR FAALİYET ÖRNEGİ
Faaliyet tanımı:
Bu etkinlik süresince, öğrenciler herkes katılır ve grup çalışması bir rolü olduğunu böyle bir şekilde
aralarında ödevleri bölen ve de gruplar halinde çalışırlar. Bu etkinlikte öğrenciler tarafından
kullanılan bilgilerin çoğu onlinedir. Bu etkinliğin gelişmesi için gerekli olan Internet bağlantıları
verilmesi, öğrencinin uygun malzeme ve ağ üzerinde bu malzemeleri arastiriken zaman israfi
başarısız olmalarina sebep olur.
Tüm bu bilgiler, ya da öğrencilerin keşfetmek ve değerlendirmek bu bilgilerin bir kısmı internet
nereden geldiğini, (veya bir kısmını, hatta evde) sınıfta gerçekleştiğini öğrenme anlamına gelir.

9 makale “verilmesi ve yapıcı geri bildirim alma” Bu el kitabının sonundaki ileri okuma için bölümüne bakın
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İngilizce konuşulan ülkeler - Ekonomi ve Ticaret
Giriş:
İngilizce dünyanın en çok konuşulan diller (konuşulan diğer diller Mandarin, İspanyolca, Hintçe
ve Arapça olarak) arasındadır. İngilizce iş, bilim, diplomasi, havacılık ve bilgi teknolojisi alanlarına
ilişkin küresel iletişim için hayati bir dil olarak ortaya çıkmıştır.
Şimdi İngilizce dünya çapında 1 milyardan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Ve, tahmin
edilebileceği gibi, İngilizce kullanımında olduğu gibi İngilizce konuşulan birçok ülkenin
gelenekleri birçok benzerlikler vardır. Eşit ilginç farklı kültürlerin İngilizce olan ülkelerde İngilizce
varyantları arasındaki farklar vardır. Bu öğrenme faaliyeti katılımcılar ortak bir şekilde uluslar
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmek için bir fırsat sağlar.
Görev: “İngilizce konuşan kültürlerin anketi”
Bu yıl 4011 olduğunu var sayalim. Siz, Venüs gezegenindeki müze müdürüsunuz ve Dünya’ya bir
gezi için gidiyorsunuz, uzun zaman sonra, 1000 yıl önce Dünya’daki dev volkanik aktivitesi sebep
olan bütün sakinlerinin tahliye oldugundan sonra gidiyorsunuz. Volkanik aktivite silinir ve ekibi
bir kez dünya üzerinde yaşamış farklı İngilizce konuşan kültürleri hakkında bilgi edinmek için
Dünya’ya seyahat izni alır.
Bir araştırma ekibi aşağıdaki ülkelerden dört ana dil olarak İngilizce ile en büyük İngilizce konuşan
nüfusa sahip olduğuna karar vermiştir:
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Birleşik Krallık
3. Kanada
4. Avustralya
Eski İngilizce Sizin Müzesi Gezegenlerarası Müzesi, dört ana tema salonları Gıda ve içecek, Spor ve
Rekreasyon, Ekonomi ve İşletme, Tarih ve Dil üzerine bir sergiye ev sahipliği yapacak. Sizin takım
bilgileri ve fuar Ekonomi ve Ticaret dahil edilecek çeşitli makaleler veya nesneleri koleksiyonu için
seçilir.
Süreç:
İşinize gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın:
Adım 1: Takım / gruplara bölün
Adım 2: Listelenen Web sitelerini ziyaret edin ve içerebilir bilgi toplamak serginizde.
Aşağıdaki sorular Yukarıda listelenen ülkelerden sizin keşif size yardımcı olacaktır:
•
•
•
•
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Yukarıda belirtilen ülkelerin en önemli ihracat nelerdir?
Yakın ticaret ortağı nelerdir?
Ne para her ülkede kullanılır? Ne değer, her birimi nedir?
Ekonomi ve Ticaret açısından İngilizce konuşan ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
nelerdir?
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Genel Bilgi
Kelime “Dolar” ve dolar $ imzalamak
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/dollar.html
Döviz Kurları
http://www.translatorscafe.com/cafe/tools.asp?pn=currency
Amerika Birleşik Devletleri:
Dünyada ABD’nin ana ihracat
http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html
Birleşik Krallık:
2009 yılında İngiltere’de ihracat ve ithalatın: Ana ürün ve ana ticaret ortakları
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/24/uk-trade-exports-imports
Kanada:
ABD Kanada’nın başlıca ihracat Beş
http://www.top5ofanything.com/index.php?h=1001a7c3
Avustralya:
Ana ihracat Avustralya
http://seekingalpha.com/article/149673-top-australian-commodity-exports
Ürün ve hizmet ticaretinde Avustralya’nın karşılıklı ortakları ve Avustralya ana ihracat
http://www.dfat.gov.au/trade/focus/081201_top10_twoway_exports.html
Adım 3: web sitelerinde verilen bilgileri gözden geçirin ve (hepsini içeremez!) sizin sergide neler
dahil olacagini karar vermek için ekip ile çalışmak.
Adım 4: Sizin malzemelerinizi / makaleler sunmak için diğer gruplarla toplayın. Hatta bu adım
için yapıcı geribildirim verme ve alma için malzemeler kullanabilirsiniz.

Not:
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6. Okul iletişimde sosyal medya kullanımı için on iyi ipuçları
i. Bir araştırma aracı olarak sosyal ağları kullanın.
Sosyal medya kullanımı kolaydır ve çoğu ücretsiz olarak kullanılabilir.Eğer başka bir şey yoksa
bile, en azından diğerleri, okul ve iş hakkında söylediklerini öğrenmek.
ii. İlk Önce Ödevler.
Okul ya da kasaba çalışanları tarafından internette sosyal ağların kullanımı ile ilgili bir politika
veya kural varsa öğrenin. Çevrimiçi yaptığınız her şey bu kurallara ve ilgili diğer politikalar ve
prosedürler yanı sıra okul personelinin ve teknolojisine kabul kullanımına ilişkin devlet yasa
ve yönetmeliklere uygun oldugundan emin olun.
iii. Bir web sayfası ile başlayın ve devam edin.
LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, WordPress, TeacherTube: bunlardan birini seçin ve
mutlaka göndermeye başlamak. Günde en az bir kere güncelleyin. Ne zamandır 140 karakter
baskı alabilir?
iv. Bunu resmi olun.
Profesyonel hayatınızın bir uzantısı olarak ve hedef kitlenizi ve anahtar paydaşlar ile önemli
bilgileri paylaşmak için ek bir yol olarak sosyal medya kullanın. Resmi bir site oluşturun. Okul
logo veya sembol ya da şehir ve organizasyon ve resmi sosyal medya sayfalarının internet
sitelerine linkler içerir.
v. Transparan yapin.
Web sitenize okulun bir çalışan olarak veya başkalarına cevap giriniz. Herhangi bir görüş
fikrinizi beyan etmek ve uygun ifade gerektiğini unutmayın.
vi. Profesyonel hayatından kişisel hayat ayrı tutun.
Öğrenci veya velilere arkadaşlıklar bağlamayın veya Internet üzerinde kendi web sitesi bunları
bağlamayın. Sizin öğrenci ve velileri online profesyonel Mesajları erişim sağlayın.Sınıf veya
akşam haberlerinde uygunsuz bir şey de online postalanan uygunsuz.

vii. Seizin yazınizi denetimi için bir arkadaşıniza söyleyin.
Bu dilbilgisi ve imla hataları söz konusu olduğunda Öğretmen eğitimciler yüksek standartlara
uymak, kelimelerin doğru ve uygun seçimi kullanabilirsiniz. Ve başkalarınailham bir şekilde
kamu okulları ve öğrencilerini desteklemek üzere - en iyi eğitimci mesleği temsil etmekte
dikkatli olun.
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viii. Değil bir eğitimci olarak, bir ebeveyn olarak ya da normal bir insan gibi yazın.
Sosyal medya ağları daha fazla insan olmak için birçok fırsat sunuyor, örneğin öğretmenler,
sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar, müdürler, ve bekçileri olarak müthiş bireyleri.
Konuşma tonu koyun ve “bireyselleştirilmiş öğrenme” veya “otantik değerlendirme” terimler
kullanmayın. Doğrudan gündelik sözcükleri ve basit cümleler kullanarak ne düşündüğünüzü
söyle.
ix. Ilgi ve sevgi göster.
Ebeveynler ve eğitim-öğretim alanındaki diğer paydaşlar çocuklar hakkında bakım ve onları
sevdiğimi bilmeni istiyorum. Yaptıkları iş ve size hizmet çocuklar için tutku göstermek için
korkmayın. Sosyal ağlar (Angl. arkadaş) “dost / arkadaş” gibi kelimeler kullanmak veya “arkadaşı
/ dostu” olduğunu aslında mantığı, “hayranları”, (Angl. Poke) “Jolly”, (Angl. beğendim) “fantezi”
ve vardır “kanca” (Angl. bağlamak).Fikir yeni yollarla insanlar ve tehditkar olmayan arasında
bağlantılar oluşturmak için.
x. Başkalarının gizliliğini koruyun.
Aslında sınıfta, okulda ve şehirde öğrencilere yaşananların farklı hesabı, ilk ve son ismi gibi
ayrıntıları kişisel bilgileri, iş yerinin kesin sağlamanız gerekir anlamına gelmez, konum, adres,
telefon numarası , maaş, veya devlet gizlilik yasaları tarafından korunmaktadır diğer bilgileri.
ESchool News (Okul haberleri online) Nora Carr, birçok ödül kazanan, makaleler yazarı Okulları
Guilford İl kurmay başkanıdir.
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7. EFL CLASSROOM 2.0
Anlatım / Gösterme / İşbirliği
25 dk.
EFL CLASSROOM 2.0 – ÖRNEK 1
http://community.eflclassroom.com
EFL Classroom 2.0 tüm kullanıcılar için sayısız fırsatlar sunan bir platformdur. Bu öğretme /
öğrenme hizmet farklı malzemeler ile zenginleşmesine katkıda bin 23 civarında üyesi vardır. Tüm
öğretmenler için bilgi pashterrshëm kaynağı olarak kabul edilebilir, ve biz bunu erişmeleri nasıl
size göstermek için adım adım gideceksin. İlk (bkz. fotoğraf ) yeni bir hesap / yeni bir kullanıcı
oluşturmanız gerekir

Gerekli bilgileri doldurun, verileri (bkz. fotoğraf ) doğru olmalıdır.
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10.2 Etkili yorum vermek ve almak:
Meslektaşların yoluyla özdegerndirme kılavuz
Giriş
Öğrenme sürecinde yapılabilecek en değerli katkılarından biri yapıcı yorumdur.Öğretmen
ve öğrencinin öğrenmenin daha etkili olmasına yardımcı olacak diğer bilgileri sağlamak için
kapasitesi var gibi.
Size onun çalışmalarını gözden geçirmek için zaman harcrsaniz ve bu işi sizin dikkatinizi için
değerli olan ve onun araçlarının çalışmalarına yorum verirsiniz. Bu yaklaşım, kişinin değerleri
tanımlar ve diğer gerçekleştirmek için çalışıyor olduğu çalışmalar hakkında görüş ile onu verin.
Herkes yardımcı yorumlamak için fırsat vardır, ama bazı insanlar diğerlerine göre daha etkili bir
şekilde kullanilir. Yorumlar verme ve alma becerileri dikkat layık olan bazı öznitelikleri varsa,
geliştirmek ve öğrenmeye katkısı artar bir şekilde yapılırsa olabilir.
İyi ve kötü yorumlar
Ayrıntılı yararlı yorumlar girmeden önce, bu faydasız ve hatta bazen zararlı olan yorumların bu tür
ayırt etmek önemlidir. Biz bize, ‘heyecanlı’ saldırı ‘,’ aşağılanan ‘,’ lanetlenen’, ve genellikle engelli kişi
hissettirmek yorumlar kabul zaman nasıl olduğunu biliyorum. Kötü yorumlar temel özelliklerinden
bazıları evrensel kişiye yöneltilmiş olması ile ilgisi var; bunun nasıl olması gerektiğini önermek
değil, çünkü bu, işe yaramaz; sakınca ise, eleştirmen türemiştir beri kabul eden kişi daha fazlasına
ihtiyacı var olan yorum, ve bu yolu bulmak için zor olan bir yıkıcı yükü neden olabilir: bu sadece
insanlık dışı olduğundadir.
Yardımcı açıklamalar, diğer taraftan, insan değeri teyit eder ve ilgi konusu ile reaksiyon ifade
ederken destek sağlamaktadır. Böylece, aynı zamanda, açıklamalar kabul kişi değerlendirir
yorumlar gösterir sağlayan ve yorum yapan bir kiş ihtiyaçları ve hedefleri ve yorumlari kabul
edene karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu, onların övgü verilmesi gerektiği anlamına
gelmez, aslında, onun için kişinin kendisi yerine sahte övgü ya da övgüler onun icin oldukça ters
olabilir - kontrolü veya koruma alma hissi yaratabilir. Ancak, herhangi bir önemli sorunlar bütün
tarafların birbirine güvenmek tam destek bağlamında yükseltilmesi gerekmektedir.
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Yorumlar verilmesi
Aşağıdaki tartışmada kelime ‘iş’ veya ‘katkı’ de verilen açıklamalar sorunu tanımlamak için.
Sınıf, tasarım katkısı, grafik formunda ağızdan belli bir davranış, yazı çeşitli şekillerde proje,
vb vererek, denemeler: Bu ‘iş’ her türlü olabilir.
Orada çok değerli yorumlarınıza özellikleri vardır, ancak bunların en önemlilerinden biri
bu yorumları nasıl ile ilgisi yoktur. Ton, stil ve içerik tutarlı olmalıdır (stabil) ve mesaj (ileti)
devam iletmek gerekir: ‘Seni ve ne yaptığınızı takdir ve diyorum ki her şeyi aynı bağlamda
alınmalıdır’. Eğer, görüş değerli ve yararlı vermek istiyorsanız:

Gerçekçi olun
Kişinin hareket edebilir hangi konulara Orientojini yorumlar. Dışarı kişinin ulaşamayacağı
tamamen vardır önerileri yapmayın. Yapıcı yorumlar sürece şeyler yapmanın nasıl bir bireysel
bir şekilde gözlemlemek olarak yararlı olabilir..
Açık olun
Genellemeler, özellikle işe yaramaz. Yorumlarinizi somut ve gözlemlenebilir malzemelere ve
ya davranışlara dayanarak yapiniz. Her zaman izlenim veya sonuca özelliğini düşünerek ve
bu özelligin cevapligni kullanın. Davranış odaklanın değişebilir belirli bir durum hakkında bir
şey olduğunu ima eder. Yönlendiren parçaları dikte etmek için ve söz konusu olan parçalar
hakkında söylenenleri icin anlamış olmasi icin kişiye yeterli bilgi verilmesi gerekir. Örnekler
verin.
Kişinin hedeflerine karşı duyarlı olun
Kişinin katkısı hedeflerinize yerine getirilmediğini gerçeği mutlaka bir yerlerde yanlış olduğu
anlamına gelmez. Belli bir iş için bir kişi hazırlanan ve buna göre görüşlerini ifade etmek için
bu amaç için farkında olmalıdır. Bu sizin bakış açısıyla yorum yapamam anlamına gelmez
ama dosya görünümünde bir şey açıklamak zorunda bu durumda, gol, kaynaklanan zaman
açık olmalıdır. Görüş ve onların hedefleri arasında bağlantı kurun, onlar ne söyleyeceklerini
dikkatle dinleyin. Ortak bir görev varsa, böyle bir görev ne anlama geldiği hakkında bir karşılıklı
yorumlama var emin olun.
Doğru anı bulun
Yorumlamak için saati ayarlayın. Kişi tamamladı ve iş başka bir iş başladı aldıktan sonra görüş
sağlamak için buna değer değil. Yorumunuz gerektiğinde derhal yanıt: etkili olabilmesi için,
yorum zamanında sağlanmalıdır.
Düşüncelerini açıklamak
Görüşlerini ifade açıklayıcı olun. Puan ve size diğer hissetmek gerekir ne düşündüğünü söyleme.
Duyguları manipüle etmeyin: Burada belirtilen özelliklere sahip olmalıdır ve bulunduğunuz
görüşler ve düşünceler vardır; sonra o kişi bunları kabul veya reddetmek için karar verirse
kendini teslim etmesi gerekir.
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Bilinçli ön yargılayici olma
Kişisel görüş sağlayın; başka bir konumda olabilir bile bir otorite olarak hareket değildir.
Sizin tepkiler ve duygular yerine değer yüklü ifadeleri ifade. Bunu yapmanın bir yolu, ‘ben
hissediyorum yorumlarınıza kullanmaktır ... zaman ... ‘.
Karşılaştırmalar yapmayın
Her diğerleri ile bir sözde rekabetin bir parçası olarak, kendi çalişmak tedavi et. Söz konusu
alıcıya görüşleridir başkası için bu ifade düşünceleri ile mukayese edilebilir yorumlarınıza
sağlayan dikkatli olun. Bu tür karşılaştırmalar iç motivasyon zarar verebilir.
Gayretli olun
Cevabınız kontrol edin. Bir size ifade etmek istiyorum ne doğru bir yansıması mı? Eğer giriş için
algılanan mı? Açıkçası ne yaptığını tüm ödeme olda yorgun değil birinden eleştiri alan daha
sinir bozucu bir şey yoktur.
Doğrudan olun
Ne düşündüğünü söyle.Görüşü gereksiz büyük kelimeler veya soyut dil sarmayın.
Pozitif olun
Bunu takdir ne olduğunu söyle. Yalnızca negatif reaksiyona neden olan şeylere odaklanarak
etmeyin. Gerçekten içinizde hissetigniz bir şey bulmaya çalışın, bunun yerine bu yapılması
gerektiğini düşünursunuz çünkü olumlu bir şey bulmalisiniz.
Farkında olun
Eğer yorum vermeden önce duygusal durumu ile dikkatli olun. Endişeli veya endişeli iseniz
tahrif yorumlarınıza başlangıçta faydalı olabilir olabilir. Yorumların karşılığı başka pahasına
shfryheni an değildir. Onun ihtiyaçlarınin görüşlerini vermek için değil, sizin ego odağınizi
cevaplayiniz. Önce söylediğin veya vermek için bir çok şey olabilir sırf ayrıca diye, insanlara
daha fazla yüklemeyin.

Yorumlar Makbuzu
Açık olması ve algıları farklı yorumlar dikkate istekli insanlar varsa görüşlerini vermek için
başkalarına sormaya değmez. Yorumların ev sahibi olarak:
Açık olun
Siz, nasil yorumlar aradiginizda acik olun. Gerekirse, tür yorumların kabul etmek istemedignizi
söyleyin. Diğerlerinden yorumlar sizin yararınız içindir tamamen ve bu yorumlari açıkça almak
istemiyorsaniz o zaman beklediklerinizi zor alabilirisniz.
Düşünceli olun
Söylenenleri tamamen odaklanın.Kişi bilmek istediğini odaklanın değil, duymak istemiyorum
olanlara.
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Farkında olun
Tepkilerini entelektüel ve duygusal unutmayın. Özellikle, senin yanında hiçbir tepki, ret veya
sansür olduğundan emin olun. Konuşurken başka bir perspektiften sizinkinden farklı ise,
çıkarmayın: başkalarının yanlış anlaşılmaları netleştirmek için önemli olabilir. Bazı insanlar
başkasına verildi yorumlarınıza tanıklık ediyoruz gibi bu durum ve hareket aralarına mesafe
yararlı buluyorum.
Sessiz olmak
Cevap vererek durdurun kendinizi. Hatta söylenenleri dikkatle dinledi ve ne demek olduğunu
kabul edene kadar kafanın içinde bir yanıt formüle etmeye başlayin. Hiçbir bahane söylenenleri
özü ile işitme ve tutarlılık önlemek için somut hataları düzeltmek için. Açıklamak ihtiyacından
hutoni değil: hani sen edildiğine dair tüm duydum emin olun zaman hala shpjegoheni ihtiyacı
hissediyorum eğer süre sonra bir yorum yapın.
Yazılı ve yorumlarınız için yüz-yüze yorumlar
Prensip olarak, şahsen yorumlarınıza verileri yazılı veriler ve yorumlar arasında hiçbir ayrım
yoktur. Ancak, yanlış anlamalara çözmek için bir fırsat sağlamak değil önce yorum yazılmamış,
ve onlar çok detaylı yorumların türü belirtimi bir katı ve cevapları formüle. Olmasi olan bu
diğer reaksiyon esas alınarak yanıt regüle etmek mümkün değildir, çünkü yazma, yazma sesi
ve tarzı için daha fazla dikkat gereklidir.
Updated from Boud, D. (1991). Implementing Student Self Assessment. HERDSA Green Guide.
No. 5. Second Edition. Sydney: HERDSA. Revised October 1994.
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10.3 Öğrenme için değerlendirme (biçimlendirici
değerlendirme) öğrenme ve değerlendirmesi (genel
değerlendirme) için değerlendirme
Neden sınıf değerlendirilmesini değiştirmek gerekir?
Toplumdaki değişiklikler öğretmenlerin sınıf içinde yeni görevler karşısında olun. Onlar diğer
değişiklikler gelecek bekliyor ne emin değilseniz bile, öğrencileri için hazırlanmıştır ve öğrenmen
nasıl olmalıdır ve diğer öğretim görevlerin farklı şekilleri. Son yıllarda, siyasi, sosyal, ekonomik ve
çevresel yanı sıra, bilim ve teknolojinin gelişimi öğrencilerin değerlendirilmesi de dahil olmak
üzere, gözden geçirilerek revize edilecek okulla ilgili her açıdan yaptık.
Yakın zamana kadar, sınıfta değerlendirme dikkate alinmiz bir tahmin modeli ve bir öğrenme
indeksi sağlamak için bir mekanizma olarak kabul edilir: öğretmenler, özel içerik testi öğrencilerin
bilgilerini öğretmek, onların başarılarını dayalı bakın bu ‘testleri’ ve daha sonra diğer yeni birimler
ile devam edin. Sosyal beklentileri bugün eğitim değişti çünkü değerlendirme Bu yöntem
günümüzde sorgulanmaktadır, bilişsel bilim öğrenme doğası ve motivasyonu zaten meydan
öğrenme için değerlendirme geleneksel rolü hakkında yeni sonuçlar sağlamıştır.

KOSOVA öğretim programı çerçevesi

Altı güçler

Etkili iletişim

Yaratıcı
düşünür

Başarılı
öğrenciler

Üretken
katılımcı

Sağlıklı
birey

Sorumlu
vatandaş

Müfredat alanları

Diller ve
iletişim

Sanat

Matematik

Doğal
bilimler

Toplum ve
çevre

Sağlık
ve refah

Yaşam ve
çalışma

Kosova Müfredat Çerçevesi Kosova’da eğitim sisteminde reformların yeni çevrimi için ana belge
sunar. Bunlari teşvik ederiz, (a) çocuk önceki tecrübeleri, ilgileri ve fırsatları yansıtan öğrenme, (b)
bu anlamlı öğrenme ve (c) etkin öğrenme deneyimleri seçiminde öğrencilerin katılımı ve onların
farkındalık ve vetëvlerësuar değerlendirmek.
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Kosova Müfredat Çerçevesi pratik çalışma esas öğrenme yoluyla geliştirmek bir yetkinlik bazlı
yaklaşım, teşvik etmektedir. Bu yaklaşım, okulda öğrenme deneyimleri organizasyonu, kesişen
konuların entegrasyonu, yaşam becerileri, entegre öğrenme, öğretme ve interaktif öğrenme,
öğrencinin ilerleme biçimlendirici ölçme ve değerlendirme için önemli etkileri vardır. Bu sınıf
düzeyi, vilayet ve eyalet düzeyinde başarı düzeyini artırmak için sürekli olarak öğrenme için
değerlendirme kullanımını teşvik etmektedir. Sınıf değerlendirmesi uygulamaların çeşitliliği
farklı öğrenme stillerine uygun olan öğrenci başarısının değerlendirilmesi, sağlayacaktır.
Sosyal beklentileri değişiklikler, öğrenme ve motivasyon hakkında bilgi sınıf değerlendirmesi
uygulamaları uygulamak, öğretmek ve özellikle öğrencilerin ne öğretmek nasıl öğretmenlerin iş
etkilemez10.
Sosyal beklentileri değişiklikler, öğrenme ve motivasyon hakkında bilgi sınıf
değerlendirmesi uygulamaları uygulamak, öğretmek ve özellikle öğrencilerin ne
öğretmek nasıl öğretmenlerin iş etkilemez.

Liderlik

Eğitimde
değişiklikler

Müfredat

Değerlendirme

Öğretim

Teknoloji

“Değerlendirmeler hakkında düşünceler son yıllarda değişti.Yeni görünümünde,
değerlendirme ve öğrenme aynı madalyonun iki yüzü gibidir ... öğrenciler bu
değerlendirme kendi öğrenme değerlendirmesinin tam kaynaklanmaktadırlar. “
National Research Council, National Science Education Standards.(Washington
DC. National Academy Press, 1996)

10 Kosova Müfredat Çerçevesi
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10.4 Değerlendirilme ve değerlendirme türleri tanımlari
Değerlendirme nedir?

“... Veri toplama süreci, bir kişi veya bir grup ilgili kararlar almak üzere.” (Salviaand
Yssldyke, 1998)
“... Öğretmen tarafından yönetilen testler, sınavlar, pratik değerlendirmeler,
sözlü değerlendirme, sınıf-temelli değerlendirmeler de dahil olmak üzere öğrenci
performansı ve başarıyı ölçmek için kullanılan yöntemler bir dizi.” (Gipps, 1994)
“... Onlara ulaşmak için öğrenenlerin, ve oraya nasıl iyi almak için karar vermek için
öğrenciler ve öğretmenler kanıtlar arayan ve yorumlama sürecidir.” (Assessment
reform group, 2002)

Siz ‘değerlendirme’ kelimesini duyduğunuzda, zihine, sınavlar, testler, sınıflarda, stres, başarı
ya da başarısızlıga hamle yapar. Kolayca öğrenme ve öğretme, öğrenme sonra meydana
değerlendirilmesi (özet değerlendirme) öğrenme ve nelerin başarıldığını bize gösteriyor
sürecinde ayrılması için bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.
Öte yandan, öğrenme sürecinde değerlendirmesi (biçimlendirici değerlendirme) öğrenme
hedeflerine ulaşma yolunda yapılan çalışmalar için öğretmen ve öğrencileri bilgilendirmek ve
doğru zamanı amaçlamaktadır. Bu durumda, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını kendi
öğretim ayarlamak ve öğrencilerin öğrenme amaçları için kendi stratejilerini ayarlayabilirsiniz.
Toplanan bilgiler, belirli amaçlar için kullanılır, çünkü öğrenme (VPN) için değerlendirme olarak
bilinir ve değerlendirme kullanımı, onlari alırken öğrencilerin performansını artırmak için
ve yardımcı olmak için, farkli olan değerlendirme Öğreniminin (VIN) yeni bilgi ve becerilerini
uygulamasi. Öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmeye bkz Öğretmenler, işbirlikçi
öğrenme, öğrencilerin meşgul olmasi.

Değerlendirilmesi için iki ana nedeni
vardır:
(1) öğrenme kolaylaştırılması
(2) öğrenme gerçekleşip
gerçekleşmediğini Raporlar ve
öğrenme etkisi elde edilir

Tüm değerlendirmeler, kapsamlı
veya biçimlendirici olsun, bu üç
adımı içeren:
- Veri toplanması (bilgi)
- Verilerle ilgili karar
- Belirli amaçlar için bilgilerin
kullanılması
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10.5 Yararlı internet web sayfalarin seçimi
Sözlük
http://dictionary.cambridge.org
İngilizce, Amerikan İngilizcesi, Frazeolojik ve deyimsel fiillerin (ifadeleri) Cambridge İngilizce dil
sözlüklerine göre online yayınları arayin. Çok yararlıdır.
http://www.dictionary.com
İngilizce ve diğer dillerin online sözlükler için yardımcı yanı sıra İngilizce jargonu terminoloji
sözlüğü de dahil olmak üzere İngiliz Dili Sözlüğü online. Öğrenciler ayrıca kelime zenginleştirmek
için farklı kelimelerle kartlar oluşturabilirsiniz.
http://www.edufind.com/english/grammar
İngiliz St Okulu tarafından yönetilen kapsamlı referans Londra’da Johns Wood
Oxford Reference: English Dictionaries and Thesauruses
İngilizce ve Oxford tarafından yayınlanan zıt eşanlamlı sözlükleri sözlükler online versiyonları,
tanımları (tanımları) ve kelimelerin tam etimoloji ile ve çok iyi referanslar ve daha Linkler birlikte.
Wiktionary
Wikipedia’nın kurucularından ortak katkısı ile çok dilli sözlüğü açın. Terimleri arama ve istediğiniz
dili seçerek için.
Wordsmythe English Dictionary-Thesaurus
Burada tanımları ek olarak, ilgili kelime ve ifadeler üretir çünkü diğerlerinden ve farklı olan
İngilizce online sözlük.
World Wide Words: exploring the English language
Büyüleyici ve modern terminoloji de dahil olmak üzere İngilizce kelime ve ifadeler, yüzlerce kökeni
ve geçmişi içerir kolay gezilebilir bir sitedir. Dizininden ve arama sistemi ile hazırlanmaktadır.
Önerilir.

Yabancı Dil (EFL) olarak İngilizce Öğretmenleri
www.cactusteachers.com CactusTeachers
Böyle Cambridge CELTA ve Trinity CertTESOL Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce uluslararası kabul
görmüş niteliklere Öğretmen kabulünü yapan servtir.Sitede her okul için bir başvuru formu
da dahil olmak üzere dünya çapında tanınan nitelikler, öğretmek Yabancı Dil olarak İngilizce
öğretiminde çeşitli okul hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir. Ayrıca, farklı derslerin yanı sıra
alanında genç öğretmenlerden yazılar, artı yeni öğretmenler için yararlı bir yardımcı program için
başvuran hakkında ipuçları vardır.
http://ESLworldwide.com
İpuçları ve Yurtdışında İngilizce öğretmenleri için mesajları işler.Sitesi mevcut ve işler gerekli olan
işlerin duyuruları içerir ve fikir ve deneyimlerini paylaşmak için İngilizce öğretmenleri sağlar.
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http://www.eslmag.com
İkinci Dil (ESL) olarak İngilizce alanında profesyoneller için iki haftalik dergi.
http://www.iatefl.org
Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretmenleri Uluslararası Birliği.
http://ietsj.org
Makaleler, eğitim materyalleri ve programı ile, Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce öğretmenleri
için aylık online dergi sınayın. Http://a4esl.org - sitenin bir bölümünde İngilizce öğrenme olanlar
için faaliyetler içermektedir.
http://www.tea-austria.org
ÇAY Avusturya’da çalışan bir Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce öğretmenleri için profesyonel
bir kuruluştur.Kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra, site de ilgili sitelere yararlı linkler
içermektedir.
http://www.tefl.net
İstihdam Merkezi, bir tartışma forumu ve öğretim materyallerinin satın alabilirsiniz bir elektronik
mağazası dahil olmak üzere İngilizce dil öğretmenleri için çoklu kaynak merkezidir.
http://www.tefl.com
Ülke ve Internet üzerindeki diğer kaynaklara linkler göre kategorize işleri güncelleştirilmiş bir
listesini içeren bir Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce öğretmenleri için kaynaktir.
http://www.zait.uni-bremen.de/wwwgast/tesl_ej
TESL-EJ elektronik bir dergi olup, yabancı dil olarak veya ikinci dil olarak İngilizce öğretimi
araştırma ve uygulama ile ilgili makaleler yayınlanir.
http://www.tesol.org
Diğer dillerde dili konuşanlara öğretilmesi İngilizce Öğretmenleri için web sitesi.

Öğrenme
http://www.eslcafe.com
“İngilizce Eğitimi Eğlenceli nerede!” İkinci Dil dil kaynakları ve çevrimiçi sohbet odaları gibi öğrenci
ve İngilizce öğretmenleri için bir web sitesi ısıtın.
http://www.english-at-home.com
“Real Life English”, insanlar dilbilgisi ve kelime dahil olmak üzere, evde İngilizce öğrenmek için
kaynaklar ve online İngilizce radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz “Radyo Room”, forumlar ve
online gazete bir büyük koleksiyonu.
http://www.englishclub.net
Referans materyalleri, yardımcıları ve İngilizce öğretmenleri ve öğrenciler için sınavlar dahil olmak
üzere çoklu kaynaklardan.
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http://www.study.com
Yeni başlayanlar ve ileri seviyede ingilizce öğrencileri için online İngilizce dersleri.
http://www.freeenglish.com
Kullanıcıların sitede ücretsiz kayıt için İngilizce öğrencileri (Flaş geliştirilen) ve programlar için
oyunlar (yazılım) olduğunu indirilebilir.
http://www.manythings.org
Sınavlar dahil olmak üzere İngilizce öğrenenler, üreten cümleler ve Hangman için Flash programları,
Javascript ve Java kullanmak İnteraktif faaliyetleri.Odak Amerikan İngilizcesi üzerindedir.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
İngilizce öğrenenler için British Council’in web sitesi. Ana sayıda okuma materyalleri, derslerle
ilgili bilgiler ve diğer internet sitelerine linkler vardır. Öğrenciler ilk dil kullanarak siteye girebilir ve
her bilgi düzeyine göre öğrenme alanı tanımlamak için. Mevcut dilleri Arapça, Rusça, Portekizce,
İtalyanca, Almanca, Fransızca, Çince ve İspanyolca.
http://www.learningchocolate.com
Adobe Flash formatında başka bağlantılar da vardır (örneğin, hayvanlar, vücut, dağlar, vb.)
kategorize resim ve ses dizileri kullanarak kelime zenginleştirmek için çok serin etkileşimli bilgi.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
Video ve ses orijinal dizileri kullanır BBC tarafından yönetilen bu interaktif multimedya site ile
İngilizcenizi geliştirmesini öğrenin. Alışılmadık bir dil seçimi ve yeni başlayanlar için dersler vardır.
http://www.esl-lab.com
İngilizce dinleme kullanan ses ve video materyali sınavlar. Her bir ön etkinlik işitme, ve post-işitme
yarışması ve her parçanın transkript kelime ‘hedef’ tarafından bulunabilir. Bir duyuru panosu
(Bulletin Board) ve sohbet merkezi (Chat Center) de bulunmaktadır.
http://foreignborn.com
ABD’de okumak isteyen Yabancı Dil olarak İngilizce öğrencileri hizmet edebilir Amerika Birleşik
Devletleri ziyaret eden yabancılara, detaylı pratik bilgiler.

Medya
www.cnn.com
Doğrudan ses haber gibi ünlü Amerikan online haber servisidir.
www.bbc.co.uk
Hatta dünyanın belki de İngiltere’de büyük medya sitesi, içeren haberler, duyurular, programları,
eğitim materyalleri, eğitim, ve çok daha fazlası.
BBC Dünya Servisi BBC Türkçe Radyo İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Radyo programı ve
öğretim kaynakları içerir.
BBC Dünya Servisi Sayfa zengin ve dünya radyo hizmeti seçili yayınları temelinde İngilizce
eğitim materyalleri içerir.
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http://www.mirror.co.uk
Sanat ve ünlü insanların dünyasından haberler ile ünlü İngiliz gazetesinin online baskısında.
http://www.thebigproject.co.uk//news/
Bir özeti İngilizce konuşan dünya gazetelerin bağlantıları yanı sıra, İngilizce olmayan İngilizce
yayımlandı.

Kaynaklar
Genel İngilizce ile ilgilenen herkes, ya da belirli bir Yabancı Dil (TEFL) olarak İngilizce Testi için Genel
kaynaklar.
http://towerofenglish.com
Farklı bir kule ‘katlari’ olarak sınıflandırılır ve İkinci Dil olarak İngilizce sayfaların linkleri vardir.
http://www.wisc-online.com
Bu sayfa yeniden öğrenme nesneleri (RLO) telefon mesajları Denemeler yazın ve bırakın nasıl okunur
bölüm ABE / ESL, yazma sırasında, 18 tanesi sahiptir. RLO ve tüm yer Flash biçiminde uygulanabilir.
İngilizce öğretimi için kaynaklar.
www.1-language.com
Dilbilgisi sınavlar, öğretmenler, çalışma, farklı metinler, oyunlar, forumlar, online testler, vb ile
bir kütüphane için bir ‘merkez’ işi dahil Yabancı Dil olarak öğretmen ve İngilizce öğrencileri için
ücretsiz bir kaynak.Sitedeki bazı bölümler Macromedia Flash eklentisi gibi formatları gerektirir.
http://FreeVocabulary.com
Kısa tanımları ile İngilizce 5000 kelimelerin alfabetik listesi.
http://www.baysight.com/aardwark
Bağlantılar, kaynak ve Yabancı Dil olarak öğrenci ve İngilizce öğretmenleri için rehber. Gramer,
kelime bilgisi, ve her düzeyde kombine deyimler yanı sıra Bayraklar ve Ülkeler bir sınav için
etkileşimli alıştırmalar vardır.
http://education.guardian.co.uk/tefl/
‘Misafir’ resmi web sitesi Guardian gazetesi, bu sitenin özel kayıt linkleri, son haberler olaylara
dayalı ders planları, ve öğretmenler için bir forum da dahil olmak üzere öğrenci ve İngilizce
öğretmenleri için pek çok kaynak vardır.
http://grammar.ccc.comnet.edu/grammar/
İngilizce dilbilgisi referanslar ve etkileşimli alıştırmalar (JavaScript sarhoş CGI yazılmış). İngilizce
öğretmenleri ve öğrenciler için mükemmel bir kaynak.
www.lingolex.com/jstefl.htm
Bir yabancı dil ÇAĞRI yazılımı olarak İngilizce öğretmek için ücretsiz eğitim materyalleri.
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11. İngilizce dili öğreniminde iletişimsel
yaklaşım
Kosova bağlamında, özellikle İngilizce dil öğrenme yabancı dil öğrenme verilen önemi yalnızca
geleneğin doğal bir sonucu değil, aynı zamanda Kosova’da oluşturulan yeni gerçekliğin bir
sonucu olarakta bilinir. Ancak, yeni gerçeklik yaratılması açıkça farklı dilsel insanlar arasındaki
iletişim, etkileşim ve karşılıklı anlayış olmadan elde edilemedi Avrupa ve dünya ölçeğinde,
entegrasyon devam eden süreçlerin bir dizi önce etnik ve kültürel kökendendir. Sonuç olarak,
yabancı dil öğrenmeye ilgi giderek küreselleşmesi ve kültürler arasındaki iletişim için ihtiyacı
dikkate alınarak küresel eğilimlere paralel olarak tam olduğu, büyüyor. Uygar dünyanın ‘lingua
franca’ olarak İngilizce bugün statü ve rol dikkate alındığında İngilizce Faiz meşru hale gelir.
Tüm çabaların merkezinde dil öğrenme sosyal yönü. Günlük yaşamda her bireyin her gün çeşitli
görevleri gerçekleştirmek için sahip olduğu gerçeğine dayanarak, tüm belgeler aktif öğrenme
ve aslında dil kullanıcıları toplumda faktörler olarak görülmelidir ki konumu eyleme odaklı
bir yaklaşım, teşvik . Bireyin atanan görevleri gerçekleştirmek için, bilgi, beceri ve insanlar
arasında etkili bir iletişim sağlamak yeteneklerini içeren yetkinlikleri bir dizi ile donatılmış
olmalıdır, diğer bir deyişle, bu iletişimsel olma yeteneğine sahip olmalıdır etkilidir.
Iletişim yetkileri ile ilgili olarak ortaya çıkan sorular vardır: ‘etkili iletişim nedir?’ ‘Ne içermektedir?’
‘Başkaları ile iletişim kurmak için neler bilmeli?’. Yanıtların basit olmalari gerekiyor: başarılı iletişim,
‘ne zaman, nasıl bilmek, ve neden birine bir şey söylemek gerekir’ anlamina gelir. Etkin etkileşim
için tüm sosyal ve dilsel bu on kelimede yer almaktadır.Geçmişte, özel bir vurgu, nasıl (dil bilgisi)
sorusunda ve ne (sözlükte)11. Dil ve yapı arasında bir paralel çizilmiş ise, dilbilgisi mimar ve yapı
taşları olarak kelimelerin planı olarak kabul edilebilir. Bir milyon blok olsa bile nedenle, hiçbir
mimarın planına binalar inşa edilemez. Bu yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşımlar bugün
başkaları ile gerçek bir etkileşim sağlamak için tasarlanmıştır açıktr12. Bu yüzden, onlar ne olursa
olsun başka bir kıta, hatta aynı mahallede, mesafe ya da yaşamak ister aslında anlamlı bir şekilde
iletişim kurma yeteneği ve diğer dil kullanıcılarla uygun sağlamak beri iletişim, neden ve ne
zaman sorulari içerir.
Dil öğrenme, öğrencilerin dikkatini belirli konularda veya tamamen odaklı olabilir. Biz bazı
bölgelerinde yabancı dil öğrencilerinin dikkatini istediğiniz durumlarda, bu parçaların gramer
yapısı (zaman), dil fonksiyonları (şükran ifadesi), kelime ile ilgisi var alanı (yiyecek ve içecek) olabilir
ve fonolojik özellikleri (vurgu veya belirli bir ses).Öte yandan, zaman dikkatini pratik amaçlar
ya da gerçek, bir başka deyişle, onlar dilin gerçek kullanıcılar gibi hareket için dilini kullanarak
etkinlikleri büyük bir numara ile bir bütün olarak dil, öğrenciler, odaklanmıştır.

11 Yabancı Diller Öğretimi Amerikan Konseyi. Yabancı Dil Öğrenme Standartları, 21. Yüzyıl için hazırlanıyor. Yabancı Dil
Eğitiminde Ulusal Standartlar.. www.actfl.org/files/public/StandardsforFLLexecsumm_rev.pdf
12 Sesnan. B. 1997. İngilizce Öğretmek nasıl. OUP.
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Dil öğrenimi için kapsamlı yaklaşımın avantajı değil, steril gerçekçi ve bağlam dışında alınan bir
ders olarak, iletişim ve etkileşim için güçlü bir araç olarak düşünün onları dil öğrenme olanağı
sağlayan olmasıdır; böylece bu nedenle yapay öğrenciler bu dili ancak meta-dil öğrenildi Parçalara
dili, maruz kaldıkları zaman ve otantik değil, gibi bir durumdur. Burada onu öğretim yanı sıra dilin
kullanımına üzerinde durulacak, hangi dil değil kendi içinde bir amaç olarak, bir araç ve amaç
olarak kabul edilir anlamına gelir.
Bugün evrensel bilginin varlığının eğitimde temel ilke haline geldiği kabul edilir ve bu nedenle
farklı öğretim teşvik. Bu öğrenme için de geçerlidir.Diğer taraftan, kelime okuma da semantik
açısından yeniden değerlendirilir. O sadece okuma ve yazma yeteneği için de geçerlidir, ama aynı
zamanda becerilerin diğer türleri içerir: bilgisayar, müzik becerilerini, yetenek ve ilgili görsel sanatlar.
İletişimsel yaklaşım tüm bu ve prosedürleri entegre strateji ve teknikler gerçek bir iletişim sağlamak
için öğretim materyallerinin olarak bunları kullanarak malzemelerin dil bilimsel olmayan potansiyel
ve yurtdışında dil yararlanabilmesi dikkate alır. Bu nedenle, yabancı dil öğretmenleri, özellikle onlar
belirli bir anda uygun gördükleri daha, ya da güven hangi becerileri bu tür kullanmayı öğrenme ilk
aşamalarında, öğrencilerin teşvik etmelidir. Bu genç çocuklar için özellikle doğrudur, ama gençler
ve yetişkin öğrenciler için göz ardı edilemez. Öğrenciler yaşlarına göre değişebilir, ancak, sınıf
ortamında onlarin aynı şekilde davranmaları muhtemeldir.
Özellikle iletişim ileti gönderme ve alma anlamına gelir bu yana, öğrencileri iletişimin temelini
oluşturan dört dil becerisini geliştirmelidir. Bu tür dinleme ve okuma gibi algısal beceri,
geliştirilmesi öğrencilerin sipariş kabul ve onlar karşılamak zorunda görevlere bağlı olarak,
önemli bilgiler seçmesine olanak verir. Dil becerileri izole değildir ancak genellikle iletişim amaçlı
entegre edilmiştir, çünkü ancak, mesajı aldıktan ve tanımlanmış ve atama yürütmek için önemli
bilgiler seçtikten sonra, öğrenciler kararlar alabilmek olmalı ve belirli bir istek somut bir duruma
doğru yanıt verir. Dili ile konuşma veya yazma üretken becerilerinin biri tarafından gerçekleştirilir
kendi eğitim fonksiyonu, yapılacak olan bir durumdadir.

Hesaba birden çok bilgi ve bu nedenle farklı türde öğrenci alarak, aktif öğrenme çağdaş
yaklaşımları teşvik eder. İletişim yaklaşımlar, görev tabanlı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme
merakı uyandırmak için bir dizi fırsat sunuyor ve öğrencilerin motive, sınıf etkinliklerine
öğrencilerin ilgisini ve yeteneklerini daha da geliştirilmesi, beceri, etkinleştirmek için fırsatlar ve
tutumları.Sınıfta, öğrenciler bir dizi görevi yerine getirirken meşgul olabilir. Bu durumda ortaya
çıkan soru şudur: “bir görev olarak ne kabul edilir?”.

Bir görev, yordamı veya yordamları veya bir dizi strateji bir dizi uygulayarak belirli bir amaca
ulaşmak için tasarlanmıştır herhangi bir faaliyettir. Görev tabanlı öğrenme taraftarları okuyarak bir
adres bulmak bir bulmaca bir çözüm bulma bir yerde, harita okuma, bulma, örneğin sınıfta ödev
olduğunu alinan itiraf haritalama, bir nesnenin boyutlarını ölçmek veya öğretmen talimatları, okul
binasının planı geliştirme, arama yapma, menü okuyarak yemek siparişi, ve benzeri izleyerek bir
oyuncak uçak, ya da kader tahmini bina. Bizim durumumuzda, bu ortak hedefi dışında, İngilizce
dil öğrenme öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanmak koymak ve bunları iletişim kurabilmesi
için, etkileşim ve meslektaşları ile işbirliği aynı derecede önemli olduğu anlamına gelir dilbilgisi ve
herhangi bir kitabın tek tek değin13 kuralların başkanı bilgisi yer alır gibi form anlayışı odaklanarak,
13 Skehan. P. 1996. Second Language Acquisition and research and Task-Based Learning in Willis. J. and D. Willis. (eds).
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görevlerini yerine getir14. Projelerini gerçekleştirirken grup çalışması, etkileşim, paylaşım ve bilgi
paylaşımı, sevecen, çalışma ve duyarlı performans olmak, görevi gerçekleştirmek, öğrencilerin iş
için hazırlanmış kişisel ve kişiler arası beceri ve iyi gelişir gerçek hayatta onları bekleyen ekipler.
Bir önceki paragrafta belirtildiği gibi, sınıfta dil etkinlikleri olarak kullanılabilir görevler geniş bir
yelpazede vardır: bazıları oyunlar, optik illüzyonlar, bulmacalar ve bulmacalar gibi pratik faaliyetler
vardır ki, isteyen öğrencilerin entelektüel nişan yanı sıra zihinsel bağlılık. Tüm bu tehdidin
kaldırılması ve hatalar yapma ve öğrencilerin süreç öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için bir
ortam yaratmak korkusuyla ortak gayretler var.

Iletişim ve görev tabanlı öğrenme yoluyla evrensel olarak kabul edilmiş bir yaklaşım avantajları
aşağıdaki gibidir:

Öğrenme sürecinde, öğrencilerin dil eğitimi yok, ama pratik bir eğitim değerin faaliyetlere
katılmasi vardir;
Konular ve motivasyon ve bağlılık düzeyini artırmak gerekir öğrenciler, ilgi kapsamında
öğrenme alanları;
Öğrenciler otantik ve suni olmayan doğal haliyle içinde İngilizce dil maruz kalırlar.
Bu dil önemli olması muhtemeldir ve bu nedenle faaliyetlerini anlamlı olduğu anlaşılabilir.
Bütün olay İngilizce yer alır, böylece öğrencilerin bir iletişim aracı olarak değil, bir nihai
ürün olarak İngilizce düşünün;
Dil gramer yapılarını bir dizi aracılığıyla öğrenilen değildir. İngilizce yapılan gerçekliğin
bilgi ve algılama kazanılması, böylece dili istediği gibi bir araç olarak kullanılır okutulması
için;
Öğretme farklı bilgiye sahip öğrenciler gruplar halinde yapılır. Farklı beceri grupları
okullarda dil öğrenme her aşamasında kaçınılmazdır. Ancak, bu görevi esas iletişim ve
öğrenme yaklaşımları bir avantaj haline dönüşür. Grup çalışması yoksul önbilgi parası
olan öğrenciler bir görev üzerinde işbirliği ama sonrasında, meslektaslari arasından da
sadece kendi öğretmenleri ve malzemeleri öğrenmektir.

Öğrenme sürecinde, dikkat birey olarak öğrenci odaklı, böylece öğrencilerin çalışma
ve tercih ettikleri öğrenme stili kullanarak kendi dinamiklerine göre öğrenmek için
teşvik edilir.

Challenge and Change in Language Teaching. Oxford: Heinemann; Nunan. D. 1989. Designing Tasks for the Communicative
Language Classroom. New York. Cambridge University Press.
14 Cook, V. 1991. Second Language Learning and Language Teaching. Edward Arnold. London.
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Görevleri dayalı iletişim ve öğrenme yaklaşımları aracılığıyla öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin
geleneksel rolünden başlamak gerekir15. Dil öğretmenin iletişim anahtar rol yoluyla öğrenme
çoğunlukla demektir öğrenmeyi kolaylaştırmak için:
wwwwwwwO sınıfta faaliyetleri koordine eder. Sonuç olarak, öğretmenin rolü daha
baskın olduğunu ve onunla veri kaynakları ile bağımsız öğrenme yoluyla öğrencilerin
katkısı üzerinde durmayı zorunlu kılar;
Sınıf başkanı olarak, öğretmenin sınıflara ‘içine faaliyetlerinin gruplandırma sorumludur;
Bazı etkinliklerde, öğretmen öğrenciler, değerlendirme ve iyileştirme performansı
üzerinde doğrudan kontrole sahip olan ve yeni bir dil getirerek dil öğretim rol oynayabilir;
Diğer faaliyetler, o müdahale edebilir, ancak bağımsız etkinlikler yoluyla öğrenme
geliştirmek için izin vermez;
Sınıflar ve öğretmen bağımsız ikili etkileşim gruba ayrılmıştır Dil aktiviteleri,. Bağımsız
olarak o faaliyetleri planlama planlama için bir temel olarak kullanacak öğrenciler, güçlü
ve zayıf yönlerini tespit etmek için, bir danışman, danışman, ya da izleme gibi çalışabilir;
Bazen, öğretmen gibi yeni bir dil uyarır ve tanıtır ‘iletişim’ gibi etkinliklere katılmak, ancak
öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle terk edebilirsiniz. ‘Iletişimciler “öğretmen öğrencilerle
eşit kendini koyar rolünü alarak. Bu nedenle öğrenme için bir ortam yaratarak, gerginliği
azaltmak ve aralarındaki engelleri aşmak için yardımcı olur. Sonuç olarak, öğrenciler
arasında ve öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha rahat ve etkileşimi
sağlar, hangi daha kooperatif;
Öğrenciler her zaman düzeltilmez. Hatalar yerine doğruluk daha akıcı konuşma üzerine
yerleştirilen odak ile iletişim becerilerinin gelişiminde normal bir fenomen olarak, daha
fazla hoşgörü ile tedavi edilir.

Ne gibi değişiklikler göreve dayalı iletişim ve öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerin rolü
gözlenmiştir?Vurgu iletişim süreci olduğu için değil, dilsel formların sahip, öğrencinin ortak
müzakereci rolünü üstlenir16.Öğrenme süreci, o arasındaki görüşür:
(Vet) öğrenci ve öğrenme tesisi işlemi. Öğrencilerin, kendi eleştirel becerilerini geliştirmek
kararlar, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almak ve bağımsız olarak öğrenmeyi sağlayan
bu yana müzakere Bu tip öğrenme sürecinde önemlidir.
Öğretmenler yapmalıdır:
- Öğrencilerin bireysel ve bağımsız için fırsatlar sağlayarak, onların öğrenme için sorumluluk
almaya teşvik edin.
- Öğrencilerin özel öğrenme çıktılarıni elde etmek için arzu dinamiklerini öğrenmeleri için
etkinleştirmeleri gerekir.

15 Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching. Cambridge University Press.
16 Bren, M. & C. N. Candlin. 1980. The Essentials of the Communicative Curriculum in Language Teaching. In Applied
Linguistics 1(2): 89 – 112.
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Müzakerelerin bu tür öğrenci faydaları çok yönlüdür: bunlar özgüveni kazanma, inisiyatif risk
almak ve yeterli ve güvenilir bilgilere dayalı kararlar hazırız.
Ve dersleri almak faaliyetleri grup içinde öğrenciler . Bu tip etkileşim, paylaşım ve bilgi
alışverişi müzakere ile oğrencilerin güven kazanması.
Grup çalışmaları ve prosedürleri, bunlar:
- Öz-saygı kazanci,
- Meslektaslariniza saygı göstermeye öğrenin,
- Onlarla işbirlikleri kurun ve
- Grup ortak kararlarda ki bazı durumlarda görüş ayarlayın ve benzeri yer alır.
Öğrenciler ve grup tarafından gerçekleştirilen faaliyetler içinde sınıf.
Müzakere öğrencilerin bu tür ile başkalarıyla sorumlulukları paylaşmak ve bireyler olarak ve görev
yerine ekip üyeleri olarak katkıda öğrenmek. Bu toplumda ve dünyada okulda sınıfta bireyler
olarak rol ve sorumlulukların bilinci arttırmıştır..

62

INGILIZCE DILI DERSİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

11.1 Öğretmenlerin Portföyü
Portföy mesleki gelişim için önemli bir destek aracıdır. Portföy başarıları kaydetmek ve öğretim ve
gelecek için yansıtmak için sağlayan bir belgedir. Sizin portföyü, sizin öğretimin değerlendirilmesi
sağlayan yansıtan ve sonuçlarına göre hareket ederek zaman içinde değişiklikleri yaşayan bir
belgedir ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlar. Portföye genellikle altı ila on iki sayfaları
içeren ve genellikle ek belgeler ekstra eşlik eder. Sayfalar örnekler, yorum ve kısa ve uzun vadeli
planlar ile kariyer başarıları bir özetini sunmak. Portföy vurguladı ve zamanla öğretim değişimi
geliştirmek olmalıdır.
Portföy genellikle planlanan eylem ve öğretme yansıtan yeni yöntemler keşfetmek için bilgileri
toplama, safhalar halinde geliştirilmiştir.
Öğretimi yansıtmak için aşağıdaki modeli kullanabilirsiniz.

Plan

Duzelt

Harekekte gec

Degerlendir

NEDEN BİR PORTFÖY KULLANMAK ÖNEMLİDİR
Bir özlü ve öğrenme çıktılarını elde etmek ve öğrenme geliştirmek için organize faaliyetler
hassas portre sunar;
Öğrenme için değerlendirme bütünleştirerek öğretimi geliştirmek;
Öğretmenlerin çalışma (öz-) izlemesini sağlar ve sertifikasyon sürecini kolaylaştırır
Öğretmenlerin benlik saygısı yardımcı olur.

SİZİN PORTFÖYÜN HAZIRLANMASI
Portföy Bileşenleri
Temelde bir portfolioje içeriğini açıklayan bir platform vardır. Her portföy tektir, ama genellikle
aşağıdaki bilgilerin çoğunu içerir. Portföy net ve anlaşılır olmalıdır.
Birinci bölümde, açıklama, yansıma ve faaliyetin etki ve yukarıda içeriği kanıtı olarak ek belgeler
yerleştirdiğiniz ikinci bölümü de dahil olmak üzere: O gerçek faaliyetlerin iki bölüme ayrılır ilişkin
portföy bilgiler (Ders planları, müzakere tutanakları, fotoğraf, video vb) için uygun olacaktır.
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Kosova Hükümeti eğitim reform çabalarını desteklemektedir beri USAİD Temel Eğitim Programı
(BEP) yeni program oldukça kullanışlıdır. Kolaylaştırıcı olarak sertifikalı olması bu programın
koşullarından biri fasilitatorit portföyüdür. Genel olarak aşağı portföyünün içeriğinin daha kolay
belirlenmesi, yapmak için, öğretmenler bir portföy içermelidir bazı bileşenleri listelenmiştir.

I. Birinci Sayfa (ANA SAYFA)
1. Kişisel veriler:
-

Adı ve soyadı fotoğraf ile ilişkili
Konum
Meslek alanı
Kurum
İstediğiniz gibi diğer ek kişisel veriler

2. İletişim formu:
- Soru sormak ve yorum yapmak icin fırsat

II. Ikinci sayfa (EĞİTİM - ÖĞRETİM HAZIRLANMASI)
1. İlköğretim
- Yer, zaman ve kurum
2. Orta öğretim
- Yer, zaman, ve yönetim kurumu
3. Yükseköğretim ve lisansüstü
- Yer, zaman, kurum (üniversite), fakülte yönetimi ve sıfatını aldı

III. Üçüncü Ana Sayfa (PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ)
1. Çalışma pozisyonu
- Ülke, kurum, zaman
- Bu pozisyon sorumlulukları kısa açıklaması

IV. Dördüncü Ana Sayfa (ÇALIŞTAYLAR KATILIM - Eğitim)
1. Çalıştay-eğitimin tipi
- Atölye, zaman, yer ve organizatörün teması
- Atölye hedeflerinin kısa açıklaması
- Kazanan başlığı ve sorumluluklar
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V. Beşinci Ana Sayfa (kolaylaştırıcı olarak deneyim)
1. Fasilituara çalıştaylar
-

Çalıştay, yer, zaman ve ev sahibi kurum türü
Çalıştayın içeriği - gündem
Katılımcıların sayısı
Çalıştayın amaçları açıklaması
Çalıştay yansıması (fotoğraflar, video ve yorumlar eşliğinde)
Ek bilgiler

VI. Ana Sayfa Altı (bir öğretmen olarak deneyim)
1. Çalışma Planı (aktivite)
-

Konusu
Etkinliğin adı
Faaliyet amaçları
Gerekli
Faaliyet Yer
Zaman
Yaş-sınıf ve katılımcı sayısı

2. Etkinlik
-

Zamanlama
Öğrencilerin Okul adı, sınıfı ve numarası
Faaliyet performansı Yeri (sınıf, laboratuar, dolap, vb)
Uygulama ilerleme Yansıma fotoğraflar, videolar ve yorumlar ile birleştiğinde

ELEKTRONİK PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI
Ayrıca web sitesini kullanarak elektronik portfolyo oluşturabilirsiniz: www.weebly.com.
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EResources on various topics and English speaking
cultures - can be used in making learning more attractive
Workshop activity: Economy
General
The Word “Dollar” and the Dollar Sign $
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/dollar.html
Currency Converter
http://www.translatorscafe.com/cafe/tools.asp?pn=currency
United States:
Top US Exports to the World
http://www.worldsrichestcountries.com/top_us_exports.html
United Kingdom:
UK export and import in 2009: top products and trading partners
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/feb/24/uk-trade-exports-imports
Canada:
The Top 5 Canadian Exports to the U.S.
http://www.top5ofanything.com/index.php?h=1001a7c3
Australia:
Top Australian Commodity Exports
http://seekingalpha.com/article/149673-top-australian-commodity-exports
Australia’s top 10 two-way trading partners and Australia’s top 10 exports, goods & services
http://www.dfat.gov.au/trade/focus/081201_top10_twoway_exports.html

Workshop Activity: English Language - Local Variations
General:
List of countries by English-speaking population
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_English-speaking_population
A Canadian, American, Australian, and a Brit
http://www.youtube.com/watch?v=qz658-9ZOCc
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How to understand the differences between British and American English
http://www.youtube.com/watch?v=GwbpY4eNOgE
American vs. British English
http://www.youtube.com/watch?v=w4YLjF0M9hQ&feature=related
Spelling Differences
http://us2uk.tripod.com/spelling.htm
Slang
http://us2uk.tripod.com/slang.htm
United States:
American Slang Greetings
http://www.schandlbooks.com/AmericanSlangGreetings.html
Commonly-Used American Slang
http://www.manythings.org/slang/slang1.html
United Kingdom:
How to understand the difference between the UK and Great Britain
http://www.youtube.com/watch?v=WyNb2qDrRLM&feature=related
Canada:
Canada, Please
http://www.youtube.com/watch?v=cO1bO_NI2jA&feature=related
Languages in Canada
http://www.cbc.ca/news/interactives/map-languages-canada/
Canada Sightseeing Guide
http://www.timeforkids.com/TFK/teachers/aw/wr/article/0,28138,537732,00.html
Australia:
Australian Slang
http://www.famie.com/australia/australianslang2.htm
Speaking Australian Slang
http://alldownunder.com/australian-slang/index.html
Australian slang - a story of Australian English
http://australia.gov.au/about-australia/australian-story/austn-slang
How to Interpret Australian Slang
http://www.ehow.com/how_4480490_interpret-australian-slang.html
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Workshop Activity: English Language Cuisine
United States:
10 foods that make America great
http://today.msnbc.msn.com/id/8392312/ns/today-food/t/foods-make-america-great/
United Kingdom:
British food
http://www.slideshare.net/polonaoblak40/british-food-2-presentation
Canada:
10 Must-Try Canadian Foods
http://www.bakpakguide.com/canada/canada101/highlights/10-must-try-canadianfoods.shtml
Australia:
Top Ten Australian Foods
http://hubpages.com/hub/TopTenAustralianRecipes

Workshop Activity: English Language Sports & Entertainment
General:
Top 100 Actors
http://www.yourbest100.com/2011/03/top-100-actors/
United States:
The 50 highest-earning American athletes
http://sportsillustrated.cnn.com/specials/fortunate50-2010/index.html
Greatest U.S. women’s sport moments
http://espn.go.com/page2/s/list/readers/uswomen/moments.html
Top 10 Thursday: The Real Top 10 American Entertainers
http://blogs.browardpalmbeach.com/countygrind/2009/07/top_american_
entertainers_michael_jackson_elvis_presley_frank_sinatra.php
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United Kingdom:
British sports
http://www.slideshare.net/ateixidoca1/british-sports-cm
Ten great sporting moments
http://www.dailymail.co.uk/sport/article-117077/Ten-great-sporting-moments.html
David Beckham, Peter Kay, Winston Churchill and the Best of Brits lists
http://www.mirror.co.uk/celebs/news/2011/04/08/david-beckham-peter-kay-winstonchurchill-and-the-best-of-brits-lists-115875-23045567/
Canada:
Canadian sports
http://www.filibustercartoons.com/canguide_2_symbols_sports.php
Famous Canadian Entertainers
http://www.haltonlinks.com/cdn_entertainers.html
Australia:
Culture of Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Australia#Sport
Sporting Greats
http://australia.gov.au/about-australia/australian-story/sporting-greats
Famous Australians
http://australian.lifetips.com/cat/12035/famous-australians/index.html
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