DYNED DOĞRU ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
1. Günde ortalama 30 dakikadan her gün DynEd çalışın.
Bu düzenli çalışma tutor score/ çalışma notunuzun yükselmesini de sağlayacaktır.
2. Yeni bir modül/ünite çalışırken şu sırayı takip edin:
A. Sesinizi kaydetmeden her alt başlığı bir kere sırasıyla çalışın. ( Soruları cevaplayın.)
B. Daha sonraki her çalışmanızda her alt başlığı yine sırasıyla çalışın, ancak her defasında
sesinizi kaydedin.
C. Modül/ünitelerin ve alt bölümlerin yüzde oranları birbirine eşit olmalıdır. Yani, her
bölüme eşit ağırlık verin. (Örn. Unit 1 Song: % 100 Vocabulary: % 32 olmamalı!)
D. Modül/ünitenin ve her alt başlığın tamamlama yüzde oranı %80 olana dek aynı şekilde
çalışmaya devam edin.
3. Programı aktif olarak çalışmak ve çalışma notlarınızı yükseltmek için muhakkak sesinizi
kaydetmeli ve şu sırayı takip etmelisiniz: ( DynEd çalışırken modül/ünitelerdeki soruları
cevaplandırmak programın tam olarak aktif olarak çalışıldığı anlamına gelmez.
Bu şekilde pasif olarak çalışabilir ve çalışma notlarınızı asla yükseltemezsiniz.)
Bir cümleyi dinleyin. (Bu bir bölümdeki her cümle için geçerlidir. Mikrofon/Microphone
ve Kulaklık/Headphone logolarının göründüğü her cümle/kelimeyi dinleyip onu
kaydedebilirsiniz.)
B. Sonra, Repetition/Tekrar tuşuna basıp cümleyi birkaç kez dinleyin.
( Cümleyi anlasanız bile bu işlemi yapın çünkü doğru telaffuz için bu gereklidir.)
C. Mikrofon/Microphone tuşuna basarak sesinizi kaydedin.
D. Daha sonra, Kulaklık/Headphone tuşuna basarak sesinizi dinleyin.
E. Son olarak, Repetition/Tekrar tuşuna basıp cümleyi son bir kez dinleyip kendi
telaffuzunuzla karşılaştırın.
F. Gerekirse yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

4. Bir modül/üniteyi %80 tamamlayıp Mastery Test’ten de geçer not olan en az 85 aldıktan
sonra bir diğer modül/üniteyi çalışmaya başlayın. Fakat bitirmiş olduğunuz modül/üniteye
birkaç ay sonra geri dönüp, üzerinden geçiniz. Böylelikle modül/üniteyi %100 tamamlamış
olacaksınız.
5. Her çalışmadan sonra çalışma notunuzu (tutor score) ve bitirme yüzdenizi (completion
percentage) kontrol edin. Daha Fazla Ayrıntı(Details) tuşuna basarak daha fazla bilgiye
ulaşabilir, çalışma notunuzun neden bu olduğunu öğrenebilirsiniz. Lütfen, bir sonraki
çalışmanızda bu açıklamaları göz önünde bulundurun.
6. Programdan her zaman EXIT tuşuna basarak çıkın. Asla, Sağ-üst köşedeki X tuşundan
programı kapatmayın.
7. Internete bağlı olduğunuza ya da en az haftada bir internete bağlandığınıza emin olun. Bu
öğretmenlerimizin çalışmalarınızı sağlıklı şekilde kontrol edebilmeleri için çok önemlidir.
8. Her 15 günde bir programınızı güncelleştirin. ( Up to date)
Bilgisayardaki DynEd programını belirli aralıklarla mutlaka güncellediğinizden emin olun.
Güncelleme yapmak için: DynEd oturum açma kimlik ve şifrenizi girdikten sonra →sol üst
köşede yer alan Gelişmiş Seçenekler→Ürün Güncelleme→ Yükle→programı çalıştır→
Yanında [***] olan programları seçilerek Yükle butonuna basınız.
Ayrıca bu yolla da güncelleme yapabilirsiniz. Bilgisayarım → Yerel Disk(C:) →
Program Files→ DynEd→ UpToDate.exe programı çalıştır→ Yanında [***] olan
programları teker teker seçerek Yükle butonuna basınız.)

