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Giriş
Bu anket dil öğretiminde dil işlemeyle ilgili teknolojilerin kullanımını araştırmaktadır.
Neden bu ankete katılıyorsunuz?
Bu anket Avrupa’da dil öğreniminde kullanılmakta olan dil ve/ya metin işleme teknolojilerinin yaygınlığı ve kullanım düzeyini araştırmayı
hedeflemektedir.
Bu anket değerli vaktinizin sadece 10 dakikasını alacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu ankete katılarak ne elde edeceksiniz?
Öncelikle, TELLOP ailesi olarak en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu soruları cevaplayarak bu tür teknolojilerin yetişkin eğitimi ve
yükseköğretimde dil öğrenme amaçlı kullanılmasını teşvik eden bir Avrupa Birliği projesine katılmış olacaksınız.
Ayrıca, değerli katkılarınızdan dolayı, TELLOP uygulamamız çıkar çıkmaz (2017’nin ilk yarısı hedeflenmekte) test edecek ilk dil
öğretimi uzmanları arasında olacaksınız. Uygulama hazır olduğu zaman size dönebilmemiz için lütfen email adresinizi yazmayı
unutmayınız.
Bu ankette 24 soru var

Bölüm A: Kişisel Bilgiler
[]
Lütfen epostanızı belirtiniz.
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:

[]Cinsiyetiniz *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Erkek
Kadın
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[]Yaşınız *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

<25
2635
3645
4655
>56

[]Eğitim düzeyiniz *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Diğer

[]Mezun olduğunuz alan *
Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Uygulamalı Dilbilim
Eğitim
Dilbilim
Modern Diller
Dil ve Edebiyat
Diğer:

[]Öğretim Deneyiminiz *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

<3 yil
35 yil
610 yil
1115 yil
1620 yil
2125 yil
>26 yil
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[]Bulunduğunuz ülke *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Türkiye
Almanya
Diğer

[]Ders vermekte olduğunuz kurum *
Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Yükseköğretim
Mesleki Öğretim
Yetişkin Eğitimi
Ortaöğretim
İlköğretim
Diğer:

[]Lütfen çalıştığınız kurumu belirtiniz
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:

[]
Öğrettiğiniz dil *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Yabancı Dil Olarak İngilizce
İkinci Dil Olarak İngilizce
Yabancı Dil Olarak Fransızca
İkinci Dil Olarak Fransızca
Yabancı Dil Olarak Almanca
İkinci Dil Olarak Almanca
Yabancı Dil Olarak İspanyolca
İkinci Dil Olarak İspanyolca
Yabancı Dil Olarak Türkçe
İkinci Dil Olarak Türkçe
Diğer
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Bölüm B: Teknoloji & Mobil Cihazlar
[]Kurumunuzda öğrencilerin kullanabileceği kablosuz ağ erişimi (WiFi) bulunmakta
mıdır? *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Evet
Hayır

[]
Kurumunuz dil eğitiminde mobil cihazların (telefon, tablet vb.) kullanılmasını teşvik
etmekte midir? *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Evet
Hayır

[]Kurumunuzdan ve/veya eğitiminiz sırasında mobil cihazların sınıf içi kullanımı ile ilgili herhangi bir eğitim
aldınız mı? *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Evet
Hayır

[]Bilgisayar kullanma becerinizi nasıl tanımlarsınız? *
Lütfen her öge için uygun yanıtları seçin:

1

2

3

4

5

1 = başlanıç, 5=uzman

[]Aşağıdaki araçlardan hangilerini dil öğretiminde kullanmaktasınız? *
Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Tablet
Akıllı telefon
Web servisleri
Çevrimiçi öğrenme öğretme platformları
Okuldaki bilgisayar laboratuvarı
None
Diğer:
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[]
Ne sıklıkla…? *
Lütfen her öge için uygun yanıtları seçin:

Hiçbir zaman

Yılda birkaç
kez

Her ay

Her hafta

Her gün

Dil öğretiminde mobil
cihazları ne sıklıkla
kullanmaktasınız?
Sizce, öğrencileriniz
mobil cihazlarını dil
öğrenimi alanında ne
sıklıkla kullanmaktalar?
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Bölüm C: Açık Eğitim Kaynakları
[]Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkında bilgi sahibi misiniz? *
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Evet
Duydum, ancak kullanmadım.
Hayır
Açık Eğitim Kaynakları (AEK) kamu malı olarak ya da fikri mülkiyet lisansıyla yayımlanan, ücretisiz kullanıma,
uyarlamaya ve dağıtıma açık olan öğretim, öğrenim ve araştırma kaynaklarıdır. (http://www.unesco.org/new/en/
communicationandinformation/accesstoknowledge/openeducationalresources/)

[]Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?
Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Evet
Hayır

[]
Ne sıklıkla…? *
Bunu, yalnızca aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa yanıtlayın:
Yanıt şöyleydi: 'Evet ' ya da 'Duydum, ancak kullanmadım. ' şu soruda: '17 [C1]' (Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkında bilgi
sahibi misiniz?)
Lütfen her öge için uygun yanıtları seçin:

Hiçbir zaman

Yılda birkaç
kez

Her ay

Her hafta

Her gün

Açık Eğitim
Kaynaklarını genel
anlamda ne sıklıkla
kullanmaktasınız?
Açık Eğitim
Kaynaklarını dil
öğretimi alanında ne
sıklıkla
kullanmaktasınız?
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[]Aşağıdaki eğitim teknolojileri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? *
Bunu, yalnızca aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa yanıtlayın:
Yanıt şöyleydi: 'Evet ' ya da 'Duydum, ancak kullanmadım. ' şu soruda: '17 [C1]' (Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkında bilgi
sahibi misiniz?)
Lütfen her öge için uygun yanıtları seçin:

Hiç
duymadım

Duydum,
kullanmadım

Ara sıra
kullanıyorum

Sıklıkla
kullanıyorum

Her zaman
kullanıyorum

Dil öğrenme uygulamaları (Örn:
Duolingo, vb.) www.duolingo.com
Çevrimiçi Sözlükler ( Örn: Oxford
Sözlükleri, vb.)
www.oxforddictionaries.com;
www.seslisozluk.net
Çevrimiçi eşdizimliliksözlükleri ya da
veri tabanları
http://forbetterenglish.com,
http://esdizim.mersin.edu.tr/
Metin seslendirme teknolojileri (Örn:
Natural Readers
vb.)http://www.naturalreaders.com;
http://www.sestek.com/tr
Metin Özetleme (Textcompactor)
http://www.textcompactor.com
Kavramsal Sözlük Wordnet
http://www.wordnet.princton.edu
Görsel sözlükler
http://www.visualthesarus.com
Otomatik kelime listesi
http://www.wordcounter.net
Sözbirimleştiriciler (Lemmatizers)
http://muraterdogan.co.uk/tag/turkish
wordlemmatizer/
Otomatik Sözcük Türü Etiketleme
Automatedpart of speechtagging
http://tools.nlp.itu.edu.tr/
Sözcük Düzeyi Belirleme
Vocabularyprofiling (Örn; Lextutor
vb.) http://www.lextutor.ca
Yazım Denetleyicileri (Örn: Jspell
vb.) https://www.jspell.com
Metin okunabilirlik indeksi
(Örn:Textanalyser vb.)
http://textanalyser.net
Anadili Konuşucu Derlemi (Örn:
BNC, COCA, TNC)
http://www.tnc.org.tr
Özel Derlem (Örn: Akademik Dil)
http://www.springerexemplar.com
Öğrenci Dili Derlemi (Örn: LINDSEI,
ICLE vb.) http://www.uclouvain.be
Çevrimiçi Derlem Yönetim Araçları
(Örn: Sketch Engine vb.)
http://www.sketchengine.co.uk
Diğer
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[]
Lütfen dil öğretimi için kullandığınız diğer teknolojileri belirtiniz.
Bunu, yalnızca aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa yanıtlayın:
Yanıt şöyleydi: şu soruda: '20 [C4]' (Aşağıdaki eğitim teknolojileri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? (Diğer))
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:
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[]Aşağıdaki eğitim teknolojilerini dil öğretiminde ne sıklıkla kullanmaktasınız? *
Bunu, yalnızca aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa yanıtlayın:
Yanıt şöyleydi: 'Evet ' ya da 'Duydum, ancak kullanmadım. ' şu soruda: '17 [C1]' (Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkında bilgi
sahibi misiniz?)
Lütfen her öge için uygun yanıtları seçin:

Hiçbir
zaman

Yılda
birkaç kez

Her ay

Her hafta

Her gün

Dil öğrenme uygulamaları (Örn:
Duolingo, vb.) www.duolingo.com
Çevrimiçi Sözlükler ( Örn: Oxford
Sözlükleri, vb.)
www.oxforddictionaries.com;
www.seslisozluk.net
Çevrimiçi eşdizimliliksözlükleri ya da
veri tabanları
http://forbetterenglish.com,
http://esdizim.mersin.edu.tr/
Metin seslendirme teknolojileri (Örn:
Natural Readers
vb.)http://www.naturalreaders.com;
http://www.sestek.com/tr
Metin Özetleme (Textcompactor)
http://www.textcompactor.com
Kavramsal Sözlük Wordnet
http://www.wordnet.princton.edu
Görsel sözlükler
http://www.visualthesarus.com
Otomatik kelime listesi
http://www.wordcounter.net
Sözbirimleştiriciler (Lemmatizers)
http://muraterdogan.co.uk/tag/turkish
wordlemmatizer/
Otomatik Sözcük Türü Etiketleme
Automatedpart of speechtagging
http://tools.nlp.itu.edu.tr/
Sözcük Düzeyi Belirleme
Vocabularyprofiling (Örn; Lextutor
vb.) http://www.lextutor.ca
Yazım Denetleyicileri (Örn: Jspell
vb.) https://www.jspell.com
Metin okunabilirlik indeksi
(Örn:Textanalyser vb.)
http://textanalyser.net
Anadili Konuşucu Derlemi (Örn:
BNC, COCA, TNC)
http://www.tnc.org.tr
Özel Derlem (Örn: Akademik Dil)
http://www.springerexemplar.com
Öğrenci Dili Derlemi (Örn: LINDSEI,
ICLE vb.) http://www.uclouvain.be
Çevrimiçi Derlem Yönetim Araçları
(Örn: Sketch Engine vb.)
http://www.sketchengine.co.uk
Diğer
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[]Dil öğretimi için kullandığınız başka bir teknoloji var mıdır? Lütfen belirtiniz.
Bunu, yalnızca aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa yanıtlayın:
Yanıt şöyleydi: şu soruda: '22 [C5]' (Aşağıdaki eğitim teknolojilerini dil öğretiminde ne sıklıkla kullanmaktasınız? (Diğer))
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:

[]
Lütfen yukarıda bahsedilenler gibi dil işleme teknolojilerini barından bir Açık Eğitim
Kaynağıuygulamasında bulunmasını istediğiniz özellikleri kısaca belirtiniz.
Lütfen yanıtınızı buraya yazın:
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01/07/2015 – 00:00
Anketinizi Gönderin.
Anketi doldurduğunuz için teşekkür ederiz.
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