İyi Günler!

Merhaba!

Hoşça Kal!

Teşekkür
Ederim.

Selam!

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK
FARKLILAŞTIRILMIŞ UZAKTAN ÖĞRETİMİ

https://turkish.yasar.edu.tr
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Farklılaştırılmış
Uzaktan Öğretimi Projesi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
özellikle 2000’li yıllardan sonra yeni bir
alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türkçe ile ilgili
çalışmalarını Yurtdışı Türkler Başkanlığına
(YTB) devretmesi ve Yunus Emre
Enstitüsü’nün kurulmasıyla birlikte Türkçe
dünya çapında öğretilen diller arasında
yer almaya başlamıştır. Gerek Türkiye’de
eğitim almak isteyen bireyler gerek Türk
işverenleriyle iletişime geçmek isteyen
kurum ve kuruluşlar gerekse turistik amaçla
Türkiye’ye gelmek isteyenler Türkçe
öğrenmek için çeşitli arayışlara girmiştir.
Yaşar Üniversitesi himayesinde hazırlanan
ve Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Öğrenme Merkezi katkılarıyla yürütülen
Temel Düzey A1 Uzaktan Türkçe
Öğrenme Sistemi “Türkçe Öğreniyorum”
ile; Türkiye’ye eğitim ve seyahat için
gelmek isteyenlere, Türkiye ile işbirliği
yapmak isteyenlere -ücretsiz olaraktemel seviyede Türkçe öğrenme imkanı
sunulmaktadır.
Türkçe Öğreniyorum, TÜBİTAK 3501
Programı kapsamında 115K270 kodu ile
desteklenen “Türkçenin Yabancı Dil
Olarak Farklılaştırılmış Uzaktan Öğretimi”
Projesi kapsamında geliştirilmiştir.

Projenin amacı, Türkçenin dünya
genelinde öğretilmesinde bireysel
farklılıkları göz önünde bulunduran ve
öğrenenin hazırbulunuşluğuna göre
farklılaşan bir uzaktan öğretim sistemi
oluşturulmasıdır. Proje yabancı dil
öğretim basamaklarından “Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde yer
alan A1 düzeyi ile sınırlıdır.
Türkçe Öğreniyorum, Uyarlanabilir
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (Adaptive
Massive Open Online Course) şeklinde
tasarlanmıştır. Açık ve uzaktan eğitim
felsefesine uygun olarak geliştirilmiştir.
Türkçe öğretiminde -gramer temelli bir
dil öğretimi anlayışından sıyrılıp- işlevsel
dil öğretimi anlayışını benimsemiştir.
İçerikleri, Yunus Emre Enstitüsü ve
TÖMER’lerin içerikleri ile uyumludur. Bu
bağlamda
Türkçe
Öğreniyorum
sisteminde 53 bölüm, kurallar sözlüğü,
kelime sözlüğü, forum ve sanal toplantı
uygulaması
bulunmaktadır.
Her
bölümde ders anlatım videosu, gerçek
yaşamla konuyu ilişkilendiren drama
videosu, dinleme, yazma, telaffuz ve
okuma etkinliklerinin yanı sıra oyunlar
yer almaktadır. Sistemde İngilizce,
Arapça, Rusça ve Fransızca dil desteği
sunulmuştur.
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Sistemin Özellikleri

Ders anlatım videoları ile, her konu
başlığı için temel bilgileri sadece
birkaç dakika içerisinde edinebilirsiniz.
Üstelik İngilizce, Fransızca, Arapça ve
Rusça alt yazı seçenekleri ile
izleyebilirsiniz.

Drama videoları, günlük yaşantınızda
karşılaşabileceğiniz, gerçek hayata
ilişkin diyalogları ve olayları içerir.
Drama videoları sayesinde Türkçeyi
günlük yaşantınıza daha rahat dahil
edebilirsiniz.

Oyunlar ve bulmacalar, keyiﬂi bir
şekilde alıştırma yapmanız için
tasarlanmıştır. Kelime bulmacaları ile
ilgili bölümde geçen kelimeleri tekrar
edebilir; oyunlarda günlük diyalog
tamamlama alıştırmaları yapabilirsiniz.

Dinleme etkinlikleri, bölüm içerisinde
geçen ifade, kelime ve kavramların
telaffuzunu
duymanız
içindir.
Seslendirilen kelime ile görsel ya da
metin eşleştirmesi yaparsınız. Böylece
öğrendiğiniz kelime ve kavramları
pekiştirebilirsiniz.

Yazma etkinlikleri, konu içerisinde
geçen kelime ve cümlelerde eksik
bırakılan yerleri yazarak tamamlamanız
içindir. Bu etkinlikler ile yazma
becerilerinizi geliştirebilirsiniz ve
yazdıklarınızın doğruluğunu kontrol
edebilirsiniz.

A-Z
Kelime

A-Z
Kurallar

Kurallar sözlüğü ile Türkçe dil
kurallarına hakim olabilirsiniz. Ders
konularından
bağımsız
olarak
erişebildiğiniz dört dil seçeneğine
sahip bu araç ile kuralları detaylı bir
şekilde
öğrenebilir;
örneklerle
pekiştirebilirsiniz.

Bölüm sonu değerlendirme, bölüm
boyunca öğrendiğiniz konu ve
gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri kapsar.
Dinle, yaz ve oku etkinliklerini içeren
her seferinde yenilenen 10 soru ile
konuyu ne kadar öğrendiğinizi
dilediğiniz kadar tekrar ederek
görebilirsiniz.

Farklı dil desteği ile, sistemde ders
anlatım videolarına İngilizce, Fransızca,
Arapça ve Rusça altyazı seçenekleri ile
ulaşabilirsiniz. Kurallar sözlüğü ve
kelime sözlüğünün İngilizce, Fransızca,
Arapça ve Rusça çevirileri ile
öğrenenlere destek sağlanmaktadır.

Kelime sözlüğü, ders konuları içerisinde
geçen A1 düzeyindeki kelimelerin dört
farklı dildeki tanımlarını içermektedir.
Aynı zamanda kelimeler, görsellerle ve
cümle örnekleriyle pekiştirebilirsiniz.
Her kelime için dinleme ve konuşma
etkinlikleri de bulunmaktadır. Böylece
kelimenin anlamını öğrenmekle
kalmayıp, telaffuzunu da pratik ederek
kelimeler günlük yaşantınızda daha
verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sanal toplantı aracı, Türkçe eğitmenleri
ile canlı; sesli ve görüntülü konuşma
imkanı sunar. Sanal toplantılar sırasında
konu tekrarları, konuşma ve yazma
etkinlikleri yapabilirsiniz. Bu toplantılara
gruplar halinde katılabilir; dünyanın
dört bir yanından Türkçe öğrenen ile
sesli ve görüntülü olarak görüşürken
eğitmenlerimizden
geri
bildirim
alabilirsiniz.

Forum, öğrenen ve öğretmenlerimizin
birbirleriyle yazılı olarak iletişim
kurduğu bir alandır. Forum ortamında
sistemin
kullanımı
konusunda
sorularınızı sorabilir, önerilerinizi
paylaşabilirsiniz. Dünyanın farklı
yerlerinde öğrenenlerle Türkçe
konuşma imkanı bulabilirsiniz. Konu
başlıklarında aklınıza takılan kısımları
sorabilir, ﬁkir alışverişi yapabilirsiniz.

Telaffuz etkinlikleri, öğrendiğiniz kelime
ve cümleleri seslendirip kendi
seslendirmenizi dinleyerek karşılaştırma
yapmanız içindir.

3

Türkçe Öğreniyorum

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek veya öğretmek isteyen herkes ücretsiz
olarak https://turkish.yasar.edu.tr/ adresinden kayıt olarak bu sistemi kullanabilir.
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