PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim
yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak kolay sorular ile başlar,
verilen yanıtlara göre soruları ilerledikçe zorlaştırır ve kulanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile
sonuçlanır.
NEW DYNAMIC ENGLISH Temel dil kavramlarını dinleme ve konuşma becerileri ile pekiştirerek, çoklu ortamda
etkileşimli iletişim yöntemi ile İngilizce'yi en verimli şekilde öğretir. Filmler ve Ses Tanıma teknolojisi kullanarak dinleme ve
konuşma becerilerini en üst seviyede geliştirir
THE LOST SECRET Diğer yazılımlarda öğrenilen kavramları pekiştiren, kelime hazinesini geliştiren ve öğrenilenlerin
günlük yaşamda kullanılmasını sağlayan, dinleme ve konuşma becerileri alıştırmaları içeren bir BBC English polisiye dizi
yazılımıdır.
DYNAMIC BUSINESS ENGLISH İş dünyasında tanışma,
tanışma konuşma
konuşma, toplantı ve sözlü sunum yapma becerilerini geliştirir
geliştirir.
Çalışanların kendileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri hakkında etkin İngilizce iletişimde bulunmalarını sağlar.
FUNCTIONING IN BUSINESS Üst düzey İş İngilizcesi,toplantı teknikleri, telefon konuşmaları ve iş görüşmeleri üzerine
yoğunlaşan ve iş dünyasında kullanılan sözcük ve deyimleri öğreten bir yazılımdır.
ENGLISH BY THE NUMBERS Tüm sayısal ve grafikle ilgili kavramları en basitten en karmaşığa kadar öğreten, sunum
teknikleri üzerinde yoğunlaşan bir yazılımdır. Öğrencileri sayılar ve grafikler içeren sunumlar yapmaya hazırlar.
HOSPITALITY ENGLISH Turizm sektöründe kullanılan iletişim
odaklı bir yyazılımdır.
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Karşılıklı iletişimde kullanılan soru sorma, istekte bulunma, öneri yapma, onaylama ve reddetme işlevleri için gerekli olan
dili öğretir.
CLEAR SPEECH WORKS Boston Northeastern Üniversitesi patoloji profesörleri tarafından kullanıcının anadil
alışkanlıkları ve sesleri dikkate alınarak geliştirilmiş olan bir yazılımdır
yazılımdır. Kullanıcının İngilizce telaffuz ve aksanını en doğru
vurgularla anlaşılabilir kılmaya ve iletişim aksaklıklarını gidermeye yöneliktir.
ADVANCED LISTENING Stanford Üniversitesi profesörlerinin verdikleri 9 farklı ders ile kullanıcıları iş hayatı ve
akademik konularda tartışma ortamına katan ve kelime hazinesini geliştirmesinin yanısıra yüksek seviyede dinleme
b
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TEST MOUNTAIN İngilizce düzeyi ileri seviyede olan kullanıcılara TOEFL, TOEIC, ve benzeri standard sınavlar için
gerekli olan teknikleri kazandırarak bu sınavlara hazırlayan bir yazılımdır.

AVIATION ENGLISH PLACEMENT TEST Bu sınav pilotlar, kontrolörler ve havacılık öğrencilerini DynEd Havacılık İngilizcesi
yazılımının, İngilizce düzeylerine uygun bölümlerine yerleştirir. Öğrencilerin sınav sonuçları ICAO 1 ve 5 arası düzeyler ile uyumludur.
AVIATION ENGLISH FOR PILOTS Bu yazılım pilotların İngilizce konuşma becerisini geliştirmelerine yardımcı olarak, acil ve
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bu yazılım kullanıcıları kısa zamanda ICAO 4 ve üzeri düzeye ulaştırır.
AVIATION ENGLISH FOR CONTROLLERS Bu yazılım kontrolörlerin ICAO 4 İngilizce düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu eğitim
yazılımı, kontrolörler ve pilotlar arasında güvenli uçuş iletişimini geliştirmek için gerekli olan ana dil kavramları , kelime bilgisi ve ifade
ç
tarzlarını içerir.
NEW DYNAMIC ENGLISH Temel dil kavramlarını dinleme ve konuşma becerileri ile pekiştirerek, çoklu ortamda etkileşimli iletişim
yöntemi ile İngilizce'yi en verimli şekilde öğretir. Filmler ve Ses Tanıma teknolojisi kullanarak dinleme ve konuşma becerilerini en üst
seviyede geliştirir.
THE LOST SECRET Diğer yazılımlarda öğrenilen kavramları pekiştiren, kelime hazinesini geliştiren ve öğrenilenlerin günlük yaşamda
kullanılmasını sağlayan, dinleme ve konuşma becerileri alıştırmaları içeren bir BBC English polisiye dizi yazılımıdır.
DYNAMIC BUSINESS ENGLISH İş dünyasında tanışma, konuşma, toplantı ve sözlü sunum yapma becerilerini geliştirir. Çalışanların
kendileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri hakkında etkin İngilizce iletişimde bulunmalarını sağlar.
FUNCTIONING IN BUSINESS Üst düzey İş İngilizcesi,toplantı teknikleri, telefon konuşmaları ve iş görüşmeleri üzerine yoğunlaşan ve
iş dünyasında kullanılan sözcük ve deyimleri öğreten bir yazılımdır.
ENGLISH BY THE NUMBERS Tüm sayısal ve grafikle ilgili kavramları en basitten en karmaşığa kadar öğreten, sunum teknikleri
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HOSPITALITY ENGLISH Turizm sektöründe kullanılan iletişim kavramları ve kelime bilgisine odaklı bir yazılımdır. Karşılıklı iletişimde
kullanılan soru sorma, istekte bulunma, öneri yapma, onaylama ve reddetme işlevleri için gerekli olan dili öğretir.
CLEAR SPEECH WORKS Boston Northeastern Üniversitesi patoloji profesörleri tarafından kullanıcının anadil alışkanlıkları ve sesleri
dikkate alınarak geliştirilmiş olan bir yazılımdır. Kullanıcının İngilizce telaffuz ve aksanını en doğru vurgularla anlaşılabilir kılmaya ve
iletişim aksaklıklarını gidermeye yöneliktir.
ADVANCED LISTENING Stanford Üniversitesi profesörlerinin verdikleri 9 farklı ders ile kullanıcıları iş hayatı ve akademik konularda
tartışma ortamına katan ve kelime hazinesini geliştirmesinin yanısıra yüksek seviyede dinleme becerisi stratejileri kazandıran bir
yazılımdır.
TEST MOUNTAIN İngilizce düzeyi ileri seviyede olan kullanıcılara TOEFL, TOEIC, ve benzeri standard sınavlar için gerekli olan
teknikleri kazandırarak bu sınavlara hazırlayan bir yazılımdır.

PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında
düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak kolay sorular ile başlar, verilen yanıtlara göre soruları
ilerledikçe zorlaştırır ve kulanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonuçlanır.
LET'S
LET
S GO Oxford University Press
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4 10 yaş grubu çoçuklar için yayınladığı İngilizce Eğitim kitapları serisinden hareketle
tasarlanan yazılım, Sam ve Ginger adındaki çizgi karakter kedilerin şarkıları ve anlatımları ile sağlam bir İngilizce temeli oluşturur.
FIRST ENGLISH İngilizce dil eğitimine yeni başlayan 10-17 yaş arası öğrenciler için geliştirilen bu yazılım, diyaloglar, dinleme,
gramer ve kelime bilgisi bölümleri ile, okul ve aile hayatında kullanılan İngilizce dilini ezber yapmaksızın kalıcı hafızaya yerleştirmeyi
hedefler.
hedefler
ENGLISH FOR SUCCESS Özellikle 10-17 yaş arası gençler için tasarlanan ve Matematik, Fen, Tarih, Coğrafya ve İngilizce okul
ders konularını da kullanarak İngilizce eğitimi veren yazılım, öğrencilere sunum yapma, açıklama, soru sorma, ödev yapma ve
sınavlarda kullanacakları dil becerilerini kazandırır.
THE LOST SECRET Diğer yazılımlarda öğrenilen kavramları pekiştiren, kelime hazinesini geliştiren ve öğrenilenlerin günlük
yaşamda kullanılmasını sağlayan, dinleme ve konuşma becerileri alıştırmaları içeren bir BBC English polisiye dizi yazılımıdır.
DYNAMIC CLASSICS Klasik edebiyatın seçkin hikayeleri ve canlandırmalar kullanılarak temel dil bilgisi, okuma, anlama ve
becerilerini g
geliştirir.
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ş
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NEW DYNAMIC ENGLISH Temel dil kavramlarını dinleme ve konuşma becerileri ile pekiştirerek, çoklu ortamda etkileşimli iletişim
yöntemi ile İngilizce'yi en verimli şekilde öğretir. Filmler ve Ses Tanıma teknolojisi kullanarak dinleme ve konuşma becerilerini en üst
seviyede geliştirir.
ENGLISH BY THE NUMBERS Tüm sayısal ve grafikle ilgili kavramları en basitten en karmaşığa kadar öğreten, sunum teknikleri
üzerinde yoğunlaşan bir yazılımdır. Öğrencileri sayılar ve grafikler içeren sunumlar yapmaya hazırlar.
CLEAR SPEECH WORKS Boston Northeastern Üniversitesi patoloji profesörleri tarafından kullanıcının anadil alışkanlıkları ve
sesleri dikkate alınarak geliştirilmiş olan bir yazılımdır. Kullanıcının İngilizce telaffuz ve aksanını en doğru vurgularla anlaşılabilir
kılmaya ve iletişim aksaklıklarını gidermeye yöneliktir.
ADVANCED LISTENING Stanford Üniversitesi profesörlerinin verdikleri 9 farklı ders ile kullanıcıları iş hayatı ve akademik
konularda tartışma ortamına katan ve kelime hazinesini geliştirmesinin yanısıra yüksek seviyede dinleme becerisi stratejileri
kazandıran bir yazılımdır.
TEST MOUNTAIN İngilizce düzeyi ileri seviyede olan kullanıcılara TOEFL, TOEIC, ve benzeri standard sınavlar için gerekli olan
teknikleri kazandırarak bu sınavlara hazırlayan bir yazılımdır.
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DynEd’in uzman ekibi kimlerden oluşur?
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firmalarının da katkısı ile
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yaklaşık 50 kişilik bir ekip tarafından DynEd
yazılımları tasarlanmıştır.

