
Çevrim içi Almanca kurslarımızın ders içeriği ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgi aşağıdadır: 
 

Canlı 
Dersler  

Konu 
Anlatımı  

Öğretmenlerimiz tüm dersleri senkron (eş zamanlı canlı) yürütecektir.  
   
Programlarda yüz yüze eğitimde kullanılan ve öğretim sürecinde gerekli olan 
öğretim ve etkileşim araçlarının neredeyse tamamı kullanılacaktır: Öğretmen 
ve sınıf arkadaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim, beyaz tahta kullanımı, 
alıştırmaların herkes tarafından görülebilmesi ve sözlü ve yazılı dönüt verme 
imkanı. 

Tahta 
Kullanımı 
ve Belge 
Paylaşımı 

Canlı ders işleme platformlarının sunduğu tahta kullanma özelliği sayesinde 
sınıf ortamında olduğu gibi tahtaya yazarak ders anlatmak mümkündür. 
Öğretmenin tahtaya yazılanları kaydederek katılımcılarla paylaşma olanağı da 
vardır.  
 
Ders anlatabilmek için öğretmenin istediği belgeyi kursiyerlerle paylaşarak, 
öğrencilerle birlikte belgenin üzerinden gidebilmesine olanak sağlayan ekran 
paylaşımı özelliği mevcuttur.  

Sınıf İçi 
Etkileşim    

Program tüm sınıf olarak çalışmanın yanı sıra, kursiyerlerin ikili ya da daha fazla 
sayıda gruplar halinde çalışmalarına olanak vermektedir. Dersin öğretmeninin 
ayarladığı küçük gruplar halinde aktiviteler yapılabilmekte ve öğretmen her 
grubu ziyaret ederek çalışmaları takip edip geribildirimde bulunabilmektedir.  

Güvenlik  

Güvenliği sağlayabilmek için dersin öğretmeni tarafından kursiyerlere kursun 
başında bir link gönderilecektir. Ders zamanı geldiğinde bu linke tıklayan 
kursiyerler bekleme odasına alınacak ve ancak öğretmen tarafından 
onaylandıktan sonra derse girebilecektir. Sınıf dışından herhangi biri hiçbir 
şekilde derse katılamaz.  
 
Programı kullanabilmeniz için hiçbir aşamada sizden kredi kartı bilgileri gibi 
kişisel bilgiler istenmez.  

Beceriler 

Dört beceri- okuma, dinleme, yazma ve konuşma- alanında yapılacak egzersizler konusunda 
dersin öğretmeni tarafından yönlendirme yapılacaktır. 

Okuma  
Kitaptaki okuma alıştırmaları yapılacak ve cevaplarla ilgili geri bildirim dersin 
öğretmeni tarafından verilecektir.  

Dinleme  

Kitaptaki dinleme alıştırmaları yapılacak ve cevaplarla ilgili geri bildirim dersin 
öğretmeni tarafından verilecektir. 
Dinleme alıştırmalarında kitabın orijinal kayıtları kullanılacaktır. 

Yazma  
Yazma ile ilgili alıştırmalar yapılacak, kursiyerler tamamladıkları yazıları dersin 
öğretmenineelektronik olarak gönderecek ve geribildirim alacaklardır.  

Konuşma  
Derslerin konuşma bölümlerinde, öğrenciler öğretmen ile ve ikili, üçlü veya 
dörtlü gruplar halinde alıştırmalar yapacak ve geribildirim alacaklardır. 



Sınavlar  
Sınavlar, derste işlenen ve kitaba dahil olan konularda kursiyerlerin performanslarını 
ölçecektir. Sınavlarda, o kursta kullanılan online kitabın ölçme değerlendirme kapsamında 
sunduğu malzemelerden faydalanılacaktır. 

Kullanılacak 
Kitaplar 

Menschen A1.1 ve Menschen A1.2 Kursbuch 
 
Menschen A1.1 ve Menschen A1.2 Arbeitsbuch 

Gerekli 
Malzemeler 

Çevrimiçi kursa katılabilmeniz için, temel bilgisayar becerilerinin yanında, şu malzemeler 
gerekmektedir: 
 

- internete bağlı bir bilgisayar,  
- bilgisayar kamerası veya bilgisayara bağlanabilen harici web kamerası, 
- bilgisayar mikrofonu veya bilgisayara bağlanabilen mikrofon, 
- bilgisayar hoparlörü veya bilgisayara bağlanabilen kulaklık. 

 
Bunlardan bir ya da birkaçına sahip olmamanız durumunda kurslarımızdan istediğiniz 
verimi alamayabileceğinizi vurgulamak isteriz.  

 
 

 


