eLLC

Bildiğiniz sistemleri unutun!
Bu sistemle Yabancı Dil
öğretmek de, öğrenmek de artık
çok kolay.
eLLC Sistem’le siz de çağa ayak
uydurun...

e-Learning Language Course
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eLLC

e-Learning Language Course (eLLC)

Yabancı Dil Eğitimi veren kuruluşlar için komple bir sistem. eLLC Sistem ile artık

19 Dilde Kaynak İmkanı

öğrencilerinize hem extra kaynak oluşturucak hem de onların eğitim sürecinin

Öğrenci Analitik Takip Sistemi

her anını takip edebileceksiniz.

Ders Konularını Yönetebilme
Her Dilde 180 Konu

e-Learning Language Course kısaca eLLC, Yabancı Dil Eğitimi veren
kuruluşlara farklı bir bakış açısı sunuyor. Size sadece öğrencilerinizin
takibini yapabileceğiniz bir yazılım değil, 19 dilde ve 180 farklı konudan
oluşan çok geniş bir kaynak imkanı tanıyoruz.

Görsel-İşitsel Öğrenme
Yaklaşık 64.800 Soru
Size Özel Tasarım

2005 yılından beri Yabancı Dil öğretmeye yönelik olarak geliştirdiği çeşitli yazılımlarla bu
alanda farklı çözümler sunan Mir Eğitim ve Yazılım, sizi rakiplerinizden bir adım daha öteye
götürecek çok kapsamlı bir sistemle karşınızda.

Öğretmen Yönetim Modülü

Gelişen teknolojiyle artık her sektör kendi hedeflerine uygun yazılım çözümlerini çalışmalarına entegre etmek zorunda kaldı. Bu gelişime ayak uyduramayan kuruluşlar gün
geçtikçe piyasadan kayboluyor.

Online Seviye Tespit Sınavı

Yabancı Dil Eğitimi veren kuruluşlar için piyasada geliştirilen yazılımlar, genelde öğrencilerin bilgilerini tutmak amacıyla hazırlanmış otomasyon programlarıdır. Onun dışında birçok
firma da genelde 3-4 dili geçmeyen ve internete yüklenmiş hazır öğrenme sistemlerini
kullanarak alternatif sunmaya çalışıyor.

Çalışma Süresi İzleme
Öğrenci Durum Raporlama
Kolay Kullanım

Bu noktada geliştirdiğimiz ve daha önce her hangi bir örneği olmayan bu sistemle birçok
ihtiyaca çözüm bulmayı hedefledik. eLLC Sistem’le hem siz, hem de öğrencileriniz kazanır.
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Öğretme Yöntemi
Sistemin İşleyişi
Avantajlar
Size Sunulanlar
eLLC Sistem Nedir?

a) Öğretme Yöntemi
Öğrenme Sistemindeki Uygulamalar:
Öğrenme
Okuma
Dinleme
Yazma

eLLC Sistem dünyada başarısı bilimsel olarak ispatlanmış, çok yaygın
olarak kullanılan Native Learning methodunu kullanır.
Öğrenme hızını artırmak ve daha kalıcı bilgiler vermek adına dünyada geliştirilen birçok
yöntem vardır. Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için duyu organlarını
hitap edebilmek önemlidir. eLLC Sistem de aynı anda hem göze hem de kulağa hitap
ederek bilgiyi daha iyi öğretmeyi amaçlıyor.
Doğduğumuz günden itibaren kendi ana dilimizi öğrendiğimiz mantıkla hareket eden bu
sistemde, öğretilen tüm kelime ve cümleler sesli ve resimli olarak destekleniyor. Bu da
beynin her iki lobunu da harekete geçirerek daha verimli bir eğitim imkanı sunuyor.

Çeviri

+
+
Metinsel Görsel
İşitsel
“Amerika’da 250.000 okulda
uygulanan sistem
artık Türkiye’de!”

Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinde uygulanan bu sistemle dil
öğrenmek ve öğretmek artık çok kolay. Öğrencilere verilen programlarda yer alan
“Öğrenme, Okuma, Dinleme, Yazma, Çeviri” alıştırmalarıyla öğretilmek istenilen dil
herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir sistemle sunuluyor. Program içerisinde geliştirilen
sistemle öğrenci bir kelimeyi farklı uygulamalarda en az 5 kez görüyor. Bu da öğrencinin
farkında olmadan ve sıkılmadan sürekli tekrar yapmasını sağlıyor.
eLLC Sistem’in size kazandıracağı en büyük imkanlardan biri de, öğrencilerinize eğitim
kurumunuz dışında çalışabilecekleri çok geniş bir kaynak sunuyor olmanız. Her dil* içinde
bulunan 180 konu ve yaklaşık 64.700 soru ile başka ekstra hiç bir kaynağa ihtiyaç
duymayacaksınız. Üstelik bu konuları öğrencilerinizin ne zaman görüp ne zaman görmeyeceği de sizin elinizde.
eLLC Sistem’le gelen yazılımda videolar aracılığıyla anlatılan
klasik dersler bulunmaz; dersler tamamen interaktif olarak
sunulan uygulamalar ile anlatılır. Doğru-yanlış sayıları
sistem içerisinde tutulur ve eğitmenler tarafından istenilen
her an ulaşılabilir.

Öğretme Yöntemi
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a) Öğretme Yöntemi
Öğrenci Uygulaması Ana Ekranı

Öğrenci Uygulaması Öğrenme Bölümü

Öğrenci Uygulaması Okuma Alıştırması

Öğrenci Uygulaması Dinleme Alıştırması

Mevcut Diller
A Grubu

B Grubu

İngilizce
Almanca
Fransızca
İtalyanca
İspanyolca
Portekizce
Arapça
Rusça
Çince
Japonca
Hollandaca

Yunanca
Danca
İbranice
Korece
Latince
Lehçe
İsveçce
Türkçe

eLLC Sistem A ve B Grubu olmak üzere iki kategoride toplam 19 dili destekler. A Grubu dilleri 4 Kur ve 16 Level’dan oluşmaktadır.
B Grubu dilleri ise 2 Kur 8 Level’dan oluşuyor. Bütün diller için sistem aynı düzenle ilerliyor; bu yüzden her hangi bir dilde eğitim
alan bir kişi başka bir dili öğrenmek istediğinde zorlanmıyor.

3

Kurumsal Sistem Giriş Ekranı

Kurumsal Sistem Ana Ekranı

Kurumsal Sistem Sınıflar Ekranı

Kurumsal Sistem Öğrenci Ekranı

Öğretme Yöntemi

b) Sistemin İşleyişi
Öğrenci Uygulaması
Kurumsal Sistem
Adım Adım eLLC Sistem
1. Kurumunuzda bu sistemi kullanacak olan kişilere
kapsamlı bir eğitim verilir.
2. Kurumunuza özel Öğrenci Uyguluması hazırlanır.
3. Kurumsal Sistem hesabınız açılır.
4. Talep ederseniz derslerde kullanılmak üzere yardımcı
görseller bastırılır.
5. Öğrencilerin kullanacağı yazılımlar talep ettiğiniz
miktar kadar üretilir.
6. Kurumsal Sistem’e öğrencilerinizi kaydedersiniz.
7. Öğrenci Uygulamaları ve Sınıf Kodları, öğrencilere
dağıtılır ve bilgisayarlarına yüklenmesi sağlanır.
8. İlk konu programdaki müfredata göre işlenir.
9. Öğretmen Kurumsal Sistem üzerinden ilk konunun
iznini verir ve öğrenciler kendi uygulamalarında ilk
konuya girebilirler.
10. Öğrenci ilk konuda bulunan Öğrenme, Okuma,
Dinleme, Yazma ve Çeviri uygulamalarını yapar.
11. Öğrencinin yaptığı tüm soruların doğru-yanlış
istatistikleri Kurumsal Sistem’e kaydedilir.
12. Öğretmen dilediği her an Kurumsal Sistem
üzerinden öğrencilerin çalışmalarını takip edebilir.
13. Ertesi ders genel değerlendirme yapılarak bir
sonraki konuya geçilir.
14. Talep edilirse Kurumsal Sistem üzerinden öğrenci
istatistikleri velilerine e-posta olarak raporlanabilir.

Sistem Öğrenci Uygulaması ve Kurumsal Sistem olarak iki bölümden
oluşuyor. Öğrenciniz bir birine paralel ilerleyen ders konularıyla, derste
işlediklerini evde tekrar etme şansı yakalıyor.
eLLC Sistem özetle aşağıdaki diyagramda anlatıldığı gibi çalışır. Bu sistem size yalnızca
bilgisayar yazılımı değil; her dilde ders müfredatı, sunum araçları ve ek kaynaklar sunar.
Yabancı dil eğitimi verebilmek için size kalan sadece öğretmeni bulmak olur. Unutmayın
bu sistemle yalnızca İngilizce dili değil, 19 dilde yabancı dil eğitimi verebilirsiniz.

1
Öğretmen derste
ilgili konuyu işler...

2

Öğrenci konuyla ilgili
araştırmaları evde çözer.

3

Öğretmen, öğrencinin yaptığı tüm
çalışmaları sistemden takip eder.

eLLC

Sistemin İşleyişi
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c) Avantajlar
Sistemin size sunduğu avantajlar genel şu şekilde:
* Öğrencilerinizin kurs merkezi dışında, derslere ne kadar çalıştıklarını takip edebilirsiniz
* Öğrencilerinize uyguluma üzerinden öğretmenlere soru sorma imkanı sunarsınız
* Anlık olarak öğrencilerinizin yaptığı test sonuçlarını sistemden izleyebilirsiniz
* Müfredatınıza göre öğrencilerinizin hangi dersleri, ne zaman göreceğine siz karar
verirsiniz
* Öğretmenleriniz, öğrencilerin başarı durumunu takip edebilir
* Merkezinizdeki sınıfların genel başarı durumlarını ölçebilirsiniz
* Konu konu, ders ders öğrencilerinizin eksiklerini tespit edebilir ve gerektiğinde bu
eksikleri telafi edebilirsiniz
* Kurs bitiminde oluşturacağınız raporlarla öğrencinizin derslere ne kadar ilgi gösterdiğini
tespit edebilirsiniz

Öğrencilerinizin velilerine
raporlar gönderin.
Eğitim sürecinin her anına
onları da dahil edin...

eLLC Sistem hem size hem de öğrencilerinize değer katar. Sunduğu birçok
avantajla sizi rakiplerinizden farklı kılar. e-Devlet projesiyle başlayan
çalışmalar kapsamında artık kamu kuruluşlarının bile birçok hizmeti
online olarak sunuluyor. Gelişen teknolojiyi kullanarak kendi iş hayatına
entegre eden her sektör bu işten kazançlı çıkıyor. Yapılan araştırmaya
göre bugün dünyada dil öğrenme sistemlerinin %72’si bilgisayar destekli
programlarla öğrencilere sunuluyor. Öğrencilerin çalışmalarını sürekli
olarak analiz eden ve onları doğru yönlendiren eğitmenlerin başarı
oranları oldukça yüksek.

* Öğrencilerinizin hangi zaman aralığında ve ne kadar süre çalıştığını takip edebilirsiniz
* Kurumunuza 7/24 eğitim verebilme kapasitesi sağlar
* Kurs bittikten sonra da öğrencilerinizin elinde sürekli tekrar yapabilecekleri bir kaynak
sağlamış olursunuz
* Online Seviye Belirleme Sınavı yapabilir, sonuçları anında raporlayabilirsiniz
* Öğrenciniz kursa devam etmediği durumda sistemden pasif hale getirebilir, programa
erişimini engelleyebilirsiniz
* Öğrencileriniz iletişim bilgilerini ve kişisel bilgilerini saklayabilirsiniz
* Eğitim Programı’yla birlikte gelen ders müfredatlarını kullanabilirsiniz
* Yabancı Dil Eğitim kapasitenizi bu sistemle 19 dile kadar çıkarabilir, öğrencilerinize daha
fazla dil öğrenme fırsatı tanıyabilirsiniz
* Oluşacak taleplere göre yeni dillerde kurs açma imkanınız olur.
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180 Konu, 64.800 Soru...

Avantajlar

d) Size Sunulanlar
Beginner
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

Elementary
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8

Intermediate
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12

Advanced
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16

eLLC Sistem ile yabancı dil eğitimi için eğitim verilecek yer ve öğretmeni
bulmanız yeterli. Geri kalan herşeyi biz sunuyoruz.

1

2
Öğrenci Uygulaması
CD’leri

3

Yardımcı Ders Anlatma
Chartları (1m x 1m)

4
Her Dil için Ayrı Ayrı
Ders Müfredatı ve
Öğretmen El Kitabı

Kurumsal Yönetim Paneli
ve Seviye Tespit
Sınav Sistemi

Unutmayın size sadece
bir yazılım değil;
Komple Bir Sistem
sunuyoruz...
Size Sunulanlar
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Levellar ve Konular

Mir Eğitim ve Yazılım Hizmetleri
Adres: Çankaya İş Merkezi - Gazi Bulvarı No:90/302 Konak-İZMİR
Tel: +90 232 261 66 77 Faks: +90 232 261 66 77
E-posta: destek@miregitim.com.tr Web: www.miregitim.com.tr
MirEgitimYazilim

MirEgitim

