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DynEd Teacher Training Course Study Path 

DynEd Koçluk eğitiminin en önemli parçalarından biri olan DynEd Teacher Training yazılımı 
7 üniteden oluşur. İlk ünite DynEd Yerleştirme Sınavı seviyesi 1.7 ve üstü olan adaylara 
açılır, diğer üniteler kilitlidir.  

• İlk ünitede çalışmaya başlayıp bu ünitenin bütün derslerinde % 50  Tamamlama 
Yüzdesi elde ettiğinizde Unit 2 kullanımınıza açılır. Diğer üniteler de aynı şekilde bir 
önceki ünitedeki Tamamlama Yüzdesi %50’ye geldiğinde açılacaktır. Ünitelerdeki 
Tamamlama Yüzde’nizi üst menüde yer alan “Seçenekler”i tıklayarak "Çalışma 
Kayıtları" seçeneğini kullanarak görebilirsiniz. Yazılımı sık ve düzenli olarak 30-50 
dakikalık oturumlar halinde çalışmanız önerilir. 

 
• Unit 1 “Presentations” ve “Language Exercises” olmak üzere iki farklı bölümden oluşur.  
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• Teacher Training yazılımı diğer bütün DynEd yazılımlarında bulunan teknik 

özelliklerle donatılmıştır. Çalışırken Kontrol Panelinde yer alan düğmeleri kullanarak 
anahtar cümleleri üst üste tekrar dinlemek, mikrofon tuşunu kullanarak bu cümleleri 
söyşeyerek kayıt edip, kulaklık tuşu ile geri dinlemek hem verilen bilgileri 
pekiştirmeniz, hem de DynEd yazılımları ile İngilizce öğrenen öğrencilerinizin 
deneyimlerini yaşamanız açısından çok yararlı olacaktır. 
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• Presentations bölümüne göre daha az vakit ayırmanız beklenen Language 

Exercises bölümünde ise 3 farklı tip alıştırma ve 1 video bölümü yer alır. “Key 
Phrases” ve “Commands and Questions” bölümleri DynEd Konuşma Tanıma 
(Speech Recognition - SR ) özelliğine sahip olduğu için öğrencilerin bu tip 
alıştırmaları yaparken neler yaşayacaklarını deneyimlemek açısından çok 
faydalıdır. Unit 1 Video bölümü Speech Recognition - SR - Konuşma Tanıma  
özelliği hakkında ek bilgiler içerir. 

 
• Teacher Training yazılımında iki adet Mastery Test bulunmaktadır. İlk üç ünitede 

%80 Tamamlama Yüzdesi’ne ulaştığınızda ilk Mastery Test kullanımınıza açılır. 
Bu testi almak için Unit 3 - Mastery Test bölümüne tıklayın. Unit 5, 6 ve 7'nin 
kullanıma açılması için bu Mastery Test’ten  85 ve üstü puan almanız gereklidir. 
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• Unit 4 ve 5’de %80 Tamamlama Yüzdesi’ne ulaştığınızda ise Unit 7 de yer alan 
ikinci Mastery Test kullanıma açılır.  

 

 
• Teacher Training yazılımı içinde yer alan 7 ünitenin bütün bölümlerde %100'lük 

bir Tamamlama Yüzde'sine ulaşıp Mastery Test’lerden 90 ve üzeri puan 
aldığınızda tamamlanmış olur. Her sene +10 saatlik bir tekrar çalışması yapılması 
önerilir. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Başarılar dileriz! 


