
     
 
 
 
 
  DynEd’in Ayırdedici Özellikleri  
 

1. DynEd’in eğitim sistemi olan “Recursive Hierarchical Recognition” (RHR) İngilizce’yi  
beynin dil becerisini edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce eğitimi sistemidir. 
DynEd tarafından 1987’den beri kullanılmakta olan bu eğitim teorisi nörobilimsel 
araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. RHR karma eğitim sistemi için teknolojiyi  
en etkili şekilde kullanan benzersiz bir çerçeve sunar. 

 
     2.  DynEd İngilizce eğitiminde uzmanlaşmıştır. Farklı yaş grupları, düzeyler ve ihtiyaçlar için 

ayrı ayrı özel olarak hazırlanmış 15 değişik yazılımdan oluşan içeriği en geniş İngilizce 
öğrenme sistemidir. 

 
     3. DynEd’in İngilizce öğrenirken kullanıcının davranışlarını ölçen yapay zeka içeren Records 

Manager™ yazılımı şunları kapsar : 
a.  Path Manager yazılımı ; 

i. öğrencileri uygun düzeye yerleştirir,  
ii. uygun olan şekilde dersleri kilitler veya kilidini açar, ve 
iii. her öğrencinin ayrı ayrı her öğrenme adımında öğrenme ve anlama hızına 

göre programın zorluk derecesini arttırır veya  
            kolay düzeyde tutar.  

b. Tutor yazılımı ; 
i.  çevrimdışı çalışsalar bile öğrencilerin öğrenme davranışlarını 100’den fazla 

kritere göre değerlendirerek takip eder,  
ii. öğrencilerin gelişimini otomatik yazılı bir geribildirim sistemi  
            ile anında değerlendirir, 
iii. her öğrenci, sınıf, okul vs için ayrı ayrı rakamsal olarak  

                                   çalışma verim notu belirler.  
 
     4.  DynEd Sistemi, öğrenme verimliliğini arttırır ve dolayısıyla çalışma zamanını; 

a.   klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında en az 3 misli, 
b.   diğer bilgisayar destekli dil öğrenme programları ile  
            karşılaştırıldığında en az 2 misli azaltır. 

 
     5. DynEd 21 yıldır dil eğitimi teknolojilerinde dünya lideridir ve  

a.   dünyada ilk dil öğrenme CD ROM patentine,  
b.  dünyada ilk USB üzerine yüklenmiş olan ve başka hiçbir yükleme gerektirmeden  
            her bilgisayar üstünde çalışan tek dil öğrenme uygulamasına, ve 
c.  40’dan fazla uluslararası ödüle sahiptir.  

 
     6.  DynEd öğrencilerin kendi kendilerine hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışabildikleri  
            ve bunun yanısıra eğitmen destekli sınıf çalışmaları ile dil becerilerini en etkili şekilde 

geliştirilebildikleri  bir karma eğitim sistemidir. 
 
     7.    DynEd, Beceri Sınavları ve Düzey Belirleme Sınavları ile eksiksiz ve güvenilir bir sınama 

sistemine sahiptir. Bu sınavlar çeşitli uzunlukta olup bilgisayar kontrollüdür. 


