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   DYNED NEDİR? 

• DYNED, Dynamic ve Education  

(Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya 

getirilerek yazılmasından oluşmakta ve 

Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir. 



• Bu program bilgisayar temelli bir eğitim 

sürecini içerir ve geniş kapsamlı bir Yabancı 

Dil Programıdır. 



• Dyned yıllar süren bir birikimin ve konusunda 
uzman bir kadronun eseridir. Öğretmenlerin 
yabancı dil eğitimini daha aktif hale 
getirebilmek için zaman zaman düşündükleri 
yeniliklerin birçoğu bu programın içerisinde 
mevcuttur. Bu program en büyük özelliği olan 
görselliğin yanı sıra işitseldir de. Görsellik, 
öğrencinin işlenen konuyu içinde bulunulan 
mevcut koşullardan kolaylıkla anlayabilmesini 
sağlayan öğeleri içerir. Bu da dili 
‘anlamlandırma’ ya ve doğru olarak ‘öğrenmeye’ 
yol açar. 
 



• Dyned programının en önemli özelliklerinden 

birisi de öğrenciyi sürekli aktif halde 

bulunmaya zorlamasıdır. Bunu yaparken 

öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder, 

iletişimseldir (Interactive) ve öğrencinin 

doğruyu kendi mantığıyla bulmasına yardımcı 

olur. 



• Öğrenci bilgisayarı başında kaldığı süre içinde yaptığı 
her davranış sistem tarafından kayda alınarak 
öğretmenleri tarafından öğrencinin 
değerlendirmesinde yardımcı olur. Öğrencinin 
herhangi bir soruya yanlış bir cevap vermesi 
durumunda öğrenciye cevabın yanlış olduğuyla ilgili 
görsel, işitsel yada yazılı bir komutla cevabını 
yenilemesi istenir. Eğer öğrenci hatasında ısrar ederse 
program öğrenciye ‘bugün bu kadar yeter’ der ve 
öğrencinin başka bir programa devam etmesini ister. 
Ayrıca öğrencinin cevaplandırdıklarında doğruluk ve 
yanlışlık oranına göre soru zorluk seviyesini ayarlar 
ve öğrencinin moralinin bozulmasına yol açacak bir 
duruma getirmez. 



• Dyned aynı zamanda eğlencelidir çünkü her 

zaman farklı sorular ve durumlarla ve 

karakterlerle karşılaşır. Zaman zaman şarkılar 

ve oyunlar da oynanabilir ve bunun tamamı 

yabancı dil eğitimi kapsamı içindedir. Dyned, 

hemen hemen bütün yabancı dil öğrencilerinin 

büyük sorunu durumundaki aksan, diksiyon ve 

tonlama ile ilgili problemlerini de çözmeye 

yönelik donatılara sahiptir. 



 

• Amerika menşeili DynEd International Inc. 

firmasının desteği, Oxford University Press, 

Longman, Prentice Hall, BBC ve Stanford 

University gibi eğitim kurumları ile Apple, 

IBM, SONY ve NEC gibi teknoloji firmalarının 

katkısı ile alanında uzman eğitimciler, bilgisayar 

programcıları ve sanatçılardan oluşan yaklaşık 

50 kişilik bir takım tarafından tasarlanmıştır. 



• DynEd, yetişkinler ve çocuklar için farklı 

modüllerden oluşmaktadır. Programa 

başlanmadan önce, programa katılan 

kullanıcılar için bilgisayar üzerinden seviye 

tespiti yapılmakta ve her kullanıcının hangi 

programdan başlaması gerektiği 

belirlenmektedir 



• Eğitim piyasasında kullanılan tüm bilgisayar 
programlarından farklı olarak, sunduğu ‘Records 
Manager’ (İzleme ve Danışmanlık) sistemi; 
 
- Programa katılacak olan herkesin adım adım 
izlenmesini, 
 
- Program hızının, kişinin çalıştığı konudaki becerisine 
göre ayarlanmasını, 
 
- Kişilerin kendi çalışmalarını denetleyebilmesini, 
 
- Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarının danışman 
tarafından istenildiği anda görülebilmesini ve öğrencilerin 
daha başarılı olabilmeleri için yönlendirilebilmesini, 
 
- Danışmanın kullanıcılarla yapacağı toplu çalışmaların, 
uzaktan kontrolle desteklenmesini sağlamaktadır. 
 
 



DYNED LİSANSLI RESMİ OKULLAR 
 

•  

DynEd First English and English For Success 
yazılımları 2006 yılından beri Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı resmi örgün okulların 4 – 8. 
sınıflarında okuyan 8 milyon öğrenci tarafından 
kullanılmaktadır. 2013 yılından başlayarak 9 -12. 
sınıfların da projeye eklenmesi ile birlikte toplam 
13 milyon öğrenci DynEd ile İngilizce öğrenme 
olanağına sahip olmuştur.  

• “DynEd İngilizce Dil Eğitimi yazılımlarının 
Lisanslanması Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Tarafından Bağışlanarak olmuştur. 
 



DynEd Merkez Yürütme Ekibi: 
 

Bu birimlerden Milli Eğitim Bakanlığı; 

       DynEd İngilizce Merkez Destek-Ekibini 

a. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,  

b. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,  

c. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü   

d. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü  

 

     DynEd Teknik Merkez Destek Ekibi 

a. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  

b. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı  

 



DynEd İl Koordinatörleri:  

• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 

verimli kullanılması için gerekli eğitim 

desteğini veren il millî eğitim 

müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube 

müdürleridir. 



      DynEd İl Koordinatör Yardımcıları:  

• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 

verimli kullanılması için gerekli teknik 

desteğin ve eğitimlerin verilmesinde il millî 

eğitim müdürlüklerindeki sistemden 

sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan 

kişilerdir 



      DynEd İlçe Koordinatörleri:  

• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 

verimli kullanılması için gerekli eğitim 

desteğini veren ilçe millî eğitim 

müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube 

müdürleridir. 



   DynEd İlçe Koordinatör Yardımcıları:  

• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 

verimli kullanılması için gerekli teknik 

desteğin ve eğitimlerin verilmesinde ilçe 

millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden 

sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan 

kişilerdir. 



• DynEd Okul Sorumluları:  

• İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin okullarda 

verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve 

işlemleri yapmaktan sorumlu olan okul 

müdürü veya okul müdür yardımcılarıdır. 



   DynEd Sınıf Temsilcileri:  

• Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarının 4-12. sınıflarında görevli sınıf 

öğretmenleri ve/veya İngilizce branş 

öğretmenleridir.  

• DynEd Sınıf Temsilcileri’nin, DynEd’in Kayıt 

Yöneticisi Records Manager’ (İzleme ve 

Danışmanlık) yazılımına en az bir sınıfın 

eğitiminden sorumlu öğretmen olarak kaydedilmesi 

gerekmektedir. 


