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1

Roma, Ekim 2014
1- GENEL BĠLGĠLER
SLEST 2.0 bir dil kursu olarak düşünülmedi. Garson, turist rehberi, resepsiyonist ve seyahat
acentacılığı gibi meslek guruplarında çalışan ve yabancı dil öğrenen veya dilini geliştirmek
isteyenlere yönelik ve genelde öğretmen, danışman veya bir karma öğrenme kursu eşliğinde
öğrenenlerin tüm mesleki ihtiyaçlarıyla uyumlu bir destek ve alıştırma materyalidir.
Projenin ana hedefi daha önce hazırlanan ve daha da geliştirilen bu dil öğrenme materyalinin
zaman ve mekân sınırlamasının olmadığı ve öğrenme hızının öğrencinin kendi
belirleyebileceği ve farklı seviyelerde yukarıda belirttiğimiz mesleklere yönelik çevrimiçi ve
farklı dil öğrenme forumlarında ilgililere erişilebilir duruma getirmektir.
Bu ücretsiz E-learning seçeneği İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca dillerinde
öncelikle özgün alıştırmalar, genelde bilinen içerikler ve durumlara özgü diyalogların tekrarı
vb alıştırmalar olarak tasarlanmıştır2. Bunun dışında yoğun ve ayrıntılı bir açıklama veya
dilbilgisini geliştirmeye yönelik bir konu içermez. Bu tarz bir öğrenmeyi tercih etmek
istiyorsanız o zaman ülkenizdeki SLEST ortağı ile irtibata geçiniz, geleneksel öğrenme, Elearning veya karma öğrenme hakkında gerekli bilgiler verilecektir.
SLEST 2.0 Avrupa dilleri ortak çerçeve sınıflandırılması3 veya “Profile Deutsch”4 bakımından A2 ve
B1 seviyesine uygundur. Fakat materyalde kullandığımız gerçek diyaloglar herhangi bir seviyeye göre
düzenlememiştir, karmaşık ve basit kelime hazinesi, dil bilgisi ve cümle yapılarını görebiliriz. Bu
nedenlerden dolayı her bir alıştırma kesin Avrupa dilleri ortak çerçeve sınıflandırılmasına göre

2

İlerleyen süre içersinde bu öğrenme materyaline Fransızca dil seçeneğinin de eklenmesi düşünülmektedir.
Trim, J. Et al.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehrer, beurteilen.
München/Berlin (Langenscheidt) 2001
4
Glaboniat, M. Et. Al. München/ Berlin (Langenscheidt;) 2005
3
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belirlenmedi, daha çok temel düzey (A) ve iyi düzey (B) olarak belirlendi, A yaklaşık A2 ve B
yaklaşık B1 düzeyleri ile örtüşmektedir.

Hatırlatma: SLEST 2.0’ın A2 seviyesi, meslekle ilgili rutin durumlarda anlaşabilme, iletişim
kurabilme gibi dil becerilerini kapsamaktadır. Mesleki konularla ilişkili kalıpları ve çok sık
kullanılan mesleki sözcükleri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki mesleki
düşünceyi kavrayabilir.B1 ise iş alanıyla ilgili belirli durumlarda yabancı dili bağımsız bir
şekilde kullanabilmeyi gösterir. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri
içeren metinleri anlayabilir. Mesleği ile ilgili olay, duygu ve dilekleri anlayabilir ve alanında
bağımsız bir şekilde öğrendiği dili kullanabilir.5

5

www. Slest2-0.eu adlı proje web sayfasındaki “evraklar” adı altında ayrıntılı verilmiş olan açıklamalara ve
tablolara bakınız.
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2- SLEST 2.0’IN ARKASINDAKĠ FĠKĠR
Bu proje sayesinde
Yabancı dil alanında eğitim görmekte olan kişilerin iş bulma şanslarını artırmak için,
mesleki yabancı dille desteklenmesi
Mevcut çalışanların yabancı dillerini geliştirerek alanında kariyer şanslarının artması
sağlanacaktır.
Öğrenme materyalleri hazırlanırken uygulamaya yönelik materyaller dikkate alındı.
Diyalogların mümkün oldukça gerçek meslek hayatındaki günlük kullanımları yansıtması ve
özellikle müşteri veya iş ortakları arasında geçebilecek konuşmaları içermesine dikkat edildi.
Öğrenciler arasında öğrenme hızı (karma öğrenme kursu dâhil) farklılık gösterecektir, ayrıca
öğrencinin sağlayacağı ilerlemeler, ön bilgi ve motivasyon ile ilgili farklılığa dayanmaktadır.
Proje ortakları, yabancı dil öğretiminde edindikleri uzun yılların deneyimine dayanarak,
öğrenme isteği ve buna bağlı olarak çalışma disiplini yetersiz olan bütün öğrencilerin mutlaka
uzman kişiler tarafından (karma öğrenme kursuna katılma veya danışman desteği alma gibi)
desteklenmeleri gerekliliğine dikkat çekmektedirler . Dil öğrenenlerinin uzman öğreticiler ile
direkt irtibata geçmesi (belli bir süre için de olsa)
güvenirliği artırmaktadır.
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tecrübelere göre memnuniyeti ve

3- ĠNTERNET BAĞLANTISI VE TEKNĠK ġARTLAR
İnternet forumunu oluştururken aşağıdaki konuların önceliği bulunmaktadır:
Kolay erişim
Kullanım kolaylığı
Hedef gruplara yönelik olma
Uygulamaya yönelik öğrenme
Somut mesleğe yönelik materyaller
Temel yeterliliğin sağlanması

Alıştırmalarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Gereksiz yere boşluklar
bırakılmamalı, birden fazla tıklamalardan kaçınılmalı, gerekli olan yerlerde virgül veya nokta
konulmalı aksi takdirde kontrollerde, sistem hata uyarısı verecektir.

SLEST 2.0 öğrenme materyalleri kullanırken gerekli olan teknik koĢullar
Java ve Cookies aktivasyonu için bir Browsera (FireFox, Chrome,…..) ihtiyaç vardır.
Videolar Youtube ve ses dosyaları Ivoox üzerinden indirilecektir (bunlar SLEST sayfasında
bulunmamaktadır).
SLEST 2.0 öğrenme materyalleri html uyumlu “eXeLearning” ile (HTML ve SCORM)
kurulduğundan sorunlar ortaya çıkmamalı. Tek şart mültimedya donanımlı Browser (tercih
sizin FireFox, Crome, …..) ve Java yüklü bir bilgisayara sahip olmanız.
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Öğrenme materyalleri kullanılırken güvenli bir site üzerinden çalışıyorsanız bazı Browserlar
güvenli olmayan sayfa diye uyarı verebilir o zaman siz girişi güvenilir diye onaylamalısınız
veya serbest bırakmalısınız. Eğer video ve ses dosyaları indirilemezse onlara izin
vermelisiniz. Firefox için mesela URL alan başlangıcındaki simgeye tıklamak zorundasınız.

Windows Explorerde ise gerekli olan video ve ses dosyalarını yani mültimedya içerikleri
indirmek için “activeX security permission” serbest bırakılmalıdır.
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4. ALIġTIRMA ÜNĠTELERĠNĠN KURULUMU
SLEST 2.0’da her meslek grubuna yönelik 9 veya 10 ünite hazırlandı, her birisinde 8-10 tane
alıştırma bulunmaktadır. Ünitelerin merkezinde video veya diyaloglar bulunmaktadır, (dil
bilgisi, kelime hazinesi ve konuşma alıştırmaları birbirileri ile ilişkili değildir) 3-4 tanesi “A”
ve birçoğu da “B” düzeyindedir. Ayrıca içerik bakımından konular genelde birbirini tamamlar
ve birbirinin devamıdır, bazı meslek grupları için farklılık gösterebilir, (resepsiyonist için çok
belirgin olup garson için kısmen geçerlidir).
Bu nedenle üniteler kronolojik sıraya göre işlenmelidir, aksi takdirde üniteler arasındaki
bağlantılar yok olur ve öğrenciler konular arasındaki bağlantıyı kuramaz.
Her bir meslek grubu (garson, seyahat acentacısı, resepsiyonist ve turist rehberi) için kendi
içinde bir modül oluşturulmuştur, üniteler başlangıç ve sonuç olarak alıştırmalar, cevaplar ve
açıklamalar ile birbirini tamamlamaktadır. Aktiviteler (internet sayfasında bulunan
alıştırmaların parantez içerisinde kısaltmaları verilmiştir) şunlardır:
dinleme (dialog)
okuma (LV)
video alıştırmaları (video)
kelime hazinesi (voc.)
dil bilgisi (GR)
konuşma alıştırmaları (kom.)
Tüm video veya dinleme alıştırmalarında konuşma metnini takip etme veya tekrar etme gibi
imkânlar mevcuttur.
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Dil öğrenen birçok alıştırma bulma imkânına sahip iken, biz alıştırmaları belli sayıda tuttuk,
böylece tüm öğrenme materyalinin kullanım kolaylığı oluşmakta ve tekrar yapma şansı da
artmaktadır. Modüllerin yapılanması benzer şekilde oluşturulmuştur.
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Web sayfasında E-learning yapılandırması
Birinci sayfa
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Bir yabancı dil için örnek

Ünite 1

Ünite 2

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

Ünite 6

Ünite 7

Ünite 8

Ünite 9 Ünite 10

Alıştırma için örnek
Alıştırma 1 A

Alıştırma 2 A

Alıştırma 3 A

Alıştırma 4 A

Merkez alıştırma, örnek video

Alıştırma 1 B

Alıştırma 2 B

Alıştırma 3 B

Alıştırma 4 B

AlıĢtırmalar: kelime hazinesi, dil bilgisi, diyaloglar, dinleme veya okuma gibi farklı
becerilerden oluşabilir.
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5- SLEST 2.0 ALIġTIRMALARI
Yaklaşık 800 civarında mesleğe yönelik alıştırma ile öğrenciye geniş bir yelpaze
sunulmaktadır, geniş kapsamlı terimler sözlüğü de öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.
8 video (her meslek için 2) görme ve dinleme becerisini geliştirmektedir.6 Videolar gerçek
mesleki konulara yönelik olduğu için kesin bir dil düzey tanımlaması yapılamamıştır. (girişte
bu konu ile açıklama yapılmıştı) . Öğrencilerin bu görüntülerden en üst seviyede
faydalanmaları kesindir (ayrıntılı olmasa da genel anlamda videolar öğrenciler tarafından
anlaşılacaktır).
Muhtelif diyaloglardan seçilen ses kayıtları ile öğrencilerin dinleme becerileri gelişecektir. Bu
bölümdeki alıştırmalar kabaca anlama ve ayrıntılı anlama biçiminde iki farklı gruptan
oluşmaktadır. Alıştırmalar çoğunlukla boşluk doldurma şeklinde olmakla birlikte, metni
anlamaya dönük ve diğer alıştırmalar da vardır.7
Dilbilgisi; SLEST 2.0 kapsamında genel gramer açıklamalarına yer verilmemiştir. İlgili
öğrencilere bu klavuzun ekinde internet ortamında çalışabilecekleri çeşitli linkler
önerilmektedir.
Alıştırmaları seçerken kelime hazinesine çok büyük önem verilmiştir. Proje ortakları hedef
meslek grupları için konuşma ve anlama üzerinde daha çok durmaktadırlar. Bu nedenlerden
dolayı öğrencilerin büyük bir kelime hazinesine sahip olmaları gerekir. Yanlış bir fiil çekimi
veya hatalı bir kelime kullanımı konuşmamaktan daha iyidir.
SLEST 2.0 proje ortakları tarafından üretilen ve bilgisayar, diz üstü ve akıllı telefon ile
birlikte kullanılabilen ücretsiz bir ek yabancı dil öğrenme materyalidir. Alıştırmaların asıl
6

Ekonomik nedenlerden dolayı daha fazla video çekimi yapılamadı. SLEST ortakları ilerleyen zaman içerisinde
daha fazla çekim yapabileceklerini ümit ediyor.
7
Bir diyalogun belirli bir dil seviyesine göre düzenlenmesi durumunda özgünlüğünü yitireceği görüşünden
hareket ettik; konuşmalar yapmacık kalacak ve gerçek ile uyuşmayacaktı.. Bu nedenle yalnızca alıştırma
bölümünde düzenleme yaptık.(“B” ya da “F” gibi)
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hedeflerinden birisi öğrencilerin yabancı dil öğrenirken kendi kendine bir geri bildirimi
görmesidir. Bu nedenle alıştırmaları genelde aşağıdaki kategorilere ayırabiliriz:
Cümle Tamamlama
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli
Çoklu Seçim
Doğru-Yanlış
Sıralama Çalışması
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6- SLEST 2.0 DIġINDA
Öğrenci yalnızca kendi kendine çalışmanın dışında, karma bir kursu izlemeye ya da öğrenme
sürecinde bir danışman desteği almaya karar verebilir. Bu durumda bulunduğu ülkenin
SLEST ortakları ile irtibata geçerek karma kursu hakkında bilgi alabilir veya kendisine bir
danışman tutabilir, bu tür hizmetler belli bir ücret karşılığında verilecektir. (Projeye katkıda
bulunanlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.) Karma kursun avantajı çoktur: Özel
öğrenci statüsünde zaman ve mekân kısıtlaması olmadan uygun bir ücret karşılığında ders
alınabilir.
Danışman veya öğretici eşliğinde yapılması gereken alıştırmalar mevcuttur, bunlarla ilgili
SLEST ortakları ile irtibata geçilmeli. Yaptığınız çalışmaları kontrol edecek ve yanlışlar varsa
düzeltmeler yapacak veya değişik önerilerde bulunacaklardır, daha ayrıntılı bilgiyi
ülkenizdeki SLEST ortaklarından alabilirsiniz.
Danışman destekli yarı bağımsız öğrenme kursu (ücret karşılığı) aşağıdaki etkinlikleri kapsar;
Seviye tespit sınavı (ücretsiz)
Danışman destekli interaktif ders (örneğin Skype, chat vs); birebir veya grup şeklinde
Karma öğrenme kurs (kontrollü birebir eğitim metodunun çevrimiçi eğitim
materyalleriyle zenginleştirilmesi)
SLEST ortaklarının önerileri ile yapılan farklı aktiviteler
Bu yöntem maksimum esnek avantaj sağlar, birebir ve bol seçenekli eğitim, günümüzde en
etkili öğrenme metodudur. Ayrıca bu metotla öğrenci öğrendiğini günlük hayatta veya
mesleği için gerekli olanları uygulama veya kullanma imkânını bulmaktadır. Öğrencinin dil
öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla farklı dillerde (Türkçe, İspanyolca, İtalyanca, Almanca,
İngilizce ve Yunanca) bir terimler sözlüğü hizmete sunulmuştur.
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7- DANIġMAN EġLĠĞĠNDE YABANCI DĠL ÖĞRENME HAKKINDA GENEL
BĠLGĠLER
Bilim adamların genel görüşlerine göre çevrimiçi materyallerle kendi kendine yabancı dil
öğrenme metodu ile pek başarılı olunmuyor, kendi kendine öğrenme ile sanal faaliyetlerin
karışımı yani bir karma öğrenme metodu ile daha başarılı olunuyor. Geri bildirim çok
önemlidir, yaptığınız hatalar sayesinde öğrenme pekişiyor. Ekranlarda yapılan hatalar pek
fazla işe yaramıyor, tam olarak okunamıyor veya sorgulanmıyor da.
Forum sayesinde hem eş zamanlı çalışmalar, hem de zaman sınırı olmayan Mail yoluyla
çalışmalar yapılabilir. Bu etkinlikler evde, yolda, yalnız veya başkaları ile gerçekleştirilebilir.
Önemli olan dili kullanmaktır sanal veya sanal olmasın. Yabancı dili kursta veya kendi
kendine öğrenenler için bu karma metot mutlaka dikkate alınmalıdır.
Danışman eşliğinde kullanılabilecek birçok aktivite bulmak mümkündür, bu aktiviteler
işbirliğine, araştırmaya, ürün odaklılığına, bireyselliğe ve yetkinlik odaklılığına yöneliktir:
Kendine yönelik küçük bir video çekimi yapmak
Çevrimiçi üzerinden metin yazmak
Mailler yazmak ve karşılıklı yanlışları düzeltmek
Çevrimiçi alıştırmaları kurs ile birleştirmek
Sanal ortamda alışveriş yapmak (örneğin süpermarkette)
Belli bir süre içersinde veya süre kavramı olmadan alıştırmaları tasarlamak ve
gerçekleştirmek (materyaller için alıştırmalar tasarlamak)
Görev kartları yazmak (karşı tarafın bilgisi olmadan)
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Öğrenciler kendi ülkeleri veya öğrendikleri dil hakkında bulmacalar tasarlarlar ve
çevrimiçi kullanıma açarlar.
En güzel resmim (öğrenciler herhangi bir şeyi değil kendilerine ait olan mesela kendi
köpeğini tasvir edebilir, duygusal bağların mevcut olduğu konularda öğrenci daha
fazla motive oluyor).
İçerikler veya kalıpları başka konulara aktarabilme (mahsup uygulaması)
Ağ araştırması (öğrenci tek başına veya bir grup çalışması içersinde bir durumun
tanıtımında fikirler sunmalı)
Karma kurslar ile mevcut kurslar arasında öğrenme başarısı bakımından belirgin bir fark
olmasa da, öğrenci motivasyonunun daha fazla olduğu saptanmıştır. Karma kurslarda
önemli olan:
Başlangıç ve sonuç testini geliştirmek
Belirgin bir öğrenme hedefi ve çalışma yolu tasarlamak
Öğrencilerin kendi aralarında iletişim halinde olmaları
Kurs ve çevrimiçi arasında iyi bir bağlantı kurulması
Konuşma ve yazma gereksinimin tasarlanması
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8- LĠNK LĠSTESĠ

Kaynak Eserler / Sözlükler

www.pons.de

(çevrimiçi sözlük)

www.thefreedictionary.com

(çevrimiçi sözlük İngilizce-İngilizce)

www.brockhaus-enzyklopaedie.de
www.canoo.net/index.html

(sözlük ve dilbilgisi Almanca)

www.duden.de/deutsche_sprache/sprachwissen/rechtschreibung

Çevrimiçi Alıştırmalar (Almanca)

www.deutschlernen-blog.de
www.englisch-lehrbuch.de
www.mein-deutschbuch.de
www.grammatiktraining.de
http://online-lernen.levrai.de
www.schubert-verlag.de/aufgaben
www.grammatiktraining.de/uebungen.html
www.grammatik.deutsch.de
www.interdeutsch.de/studie/studien/studien1.htm (2 ve 3 de mevcut)
www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NS(çözümlü alıştırmalar)

ezcms&file=index&menu=1&page_id=4

www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/#Detail-Suche
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