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Kıymetli Öğrencimiz,
Kuruluşumuzun öğrencileri arasına hoş geldiniz.
Online eğitimin günümüzdeki dijital çağda, eğitim dünyasındaki yerini ve önemini
vurgulayan ve Holmwood’s online İngilizce kursumuzun, İngilizce öğrenimi için ne
kadar doğru bir yöntem olduğunu gösteren aşağıdaki açıklamalarımızı dikkatle
incelemenizi önerir, öğreniminizde üstün başarılar dileriz.

Online eğitimin bugünkü dijital çağda etkinliği nedir?
Online eğitim, bugünkü teknolojinin yarattığı imkanlar sayesinde, okulu, kursu, sınıfı,
öğretmeni, kitabı ve aklınıza gelebilecek tüm yardımcı öğrenim materyalini ayağınıza
getirir. Okulu ve kursu, evinizdeki bilgisayara, tablete, hatta elinizdeki cep telefonuna
sığdırarak size sunar. Günümüzde dil öğrenimi için benzersiz bir imkandır.
Bu imkân doğru kullanıldığında, örneğin doğru bir online İngilizce kursu seçildiğinde,
bu online İngilizce kursu, öğrenciye istediği yerde, istediği kadar, istediği biçimde
çalışma olanağı sağlar. Hem İngilizce’yi severek, eğlenerek öğretir. Hem de özgün
videolar ve interaktif çalışmalar ile, İngiltere’ye gitmiş, orada yaşıyormuş ve İngilizce’yi
canlı bir şekilde öğreniyormuş gibi bir ortam yaratır.

Holmwood’s online İngilizce eğitim kursunun diğer yöntemlerden
farkı nedir?
İngilizce öğrenmeye başlarken, öğrenim metodu ne olursa olsun, uyulması gereken
bir çalışma sırası vardır. O da İngilizce öğrenirken, önce gramer öğreniminden başlayarak, sırası geldikçe dinleme, izleme, anlamayı sağlamak ve ardından konuşma becerisini oluşturmaktır. Bu yöntem her seviye için, sırası geldikçe tekrarlanmalıdır. Bu
şekilde mükemmel öğrenim kolayca gerçekleşmektedir. İngilizce, ancak bu sözü
geçen tüm yöntemlerin hepsini bir arada, doğru bir uyumla sıralayan bir programla
öğrenilir.
Holmwood’s online eğitim kursu size, bu yöntemlerin hepsini yaptırma imkanına
sahiptir. Kursumuz, bunların hepsini doğru bir sıra ile yönlendirerek yaptırır. Size
İngilizce’yi mükemmel öğretir. Öğretim gücünün okula, kursa hatta İngiltere’ye gitmekten hiçbir eksiği olmayıp, pek çok artıları vardır. Buna karşılık, online İngilizce kursumuza ödeyeceğiniz toplam miktar, sözü geçen diğer yöntemlerden çok daha ekonomiktir. Bugünkü dünyamızda en doğru eğitim yöntemi olduğu, tüm eğitim dünyasında her geçen gün biraz daha kabul edilmektedir.
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Günlük çalışma süresi ne olmalıdır?
İngiliz ve Türk eğitmenlerimizin önerisi, günlük ortalama 30 dakika ayırarak online
İngilizce kursumuzu çalışmanız yönündedir. Eğer çalışma ve okul temponuz yoğun
ise, bu süreyi 15-20 dakikaya indirebilirsiniz. Ancak mutlaka her gün belli bir süre
çalışmanız ve günlük çalışmalara ara vermeden devam etmeniz, İngilizce öğrenme
başarınız için çok önemlidir.
Ebetteki, 30 dakikadan daha fazla süre kursumuza zaman ayırarak çalışırsanız, daha
hızlı tamamlayabilirsiniz, öğrencisiyseniz, okulunuzda İngilizce dersinden yüksek not
alabilir, çalışıyorsanız iş ve sosyal hayatınızda avantajlı ve tercih edilen kişi haline
gelebilirsiniz.

Holmwood’s online İngilizce kursu programı nelerden oluşuyor?
Online İngilizce kursumuz, okuma, yazma, anlama ve konuşma yeteneklerinizi bir
arada geliştirmeyi hedefleyen özel bir programa sahiptir. Kursumuz, İngilizce’yi kısa
zamanda ve mükemmel öğretmek için oluşturulmuş ve başarı odaklı bir programdır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve sınıflandırılmasına %100 uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Kursumuzun eğitim programını kısaca özetleyerek sistemimizi size açıklayalım.
İngilizce dinleme çalışması yapacaksınız
Online İngilizce kursumuzda 300 adet video çalışması vardır. Çalışmaya öncelikle
izleme ve dinleme çalışmaları ile başlayıp, daha sonra interaktif çalışmalara geçeceksiniz.
İngilizce gramer videolarımız, seviyeye göre ayarlanmıştır
300’den fazla videolarımızda, İngiliz eğitmenlerimizden gramer anlatımlarını dinleyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar formüle edilerek anlatılmaya çalışılan İngilizce
gramer videolarımızda, eğitmenlerimiz, başlangıç ve orta seviyelerde yavaş bir tempo
ile konu anlatımı yapmaktadır. Böylece, eğitmenizi takip etmeniz kolaylaşacak ve
anlattığı konuyu daha iyi anlamanız sağlanacaktır.
İleri seviye gramer videolarımızda, eğitmenlerimiz, konuları normal konuşma tempolarında anlatmaktadır. Bu şekilde, normal İngilizce konuşma temposunu öğrenmeniz
amaçlanmaktadır.
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3.000’den fazla İngilizce kelime öğreneceksiniz
İngilizce’de en çok kullanılan 3.000’den fazla kelimeyi öğreneceksiniz. Dijital kelime
kartları çalışmalarıyla, kelimeleri yazılı olarak görecek, telaffuzunu dinleyecek, temsili
resmini görerek, örnek cümleyi dinleyeceksiniz. Bu çalışma ile geniş bir kelime
dağarcığınız oluşacaktır.
4.000’den fazla alıştırma yapacaksınız
50’den fazla alıştırma çeşidi ile, 4.000’den fazla alıştırma yaparak öğrendiklerinizi
pekiştireceksiniz. Örneğin, boşluk doldurmaca, karışık verilen cümlenin, kelimelerini
doğru sıraya yerleştirme, dinlediğiniz metin ile ilgili sorulara cevap verme, soruda boş
bırakılan alanlara doğru kelimeleri yazabilme gibi alıştırmalar ile çalışma yapacaksınız.
İngilizce konuşma çalışmaları yapacaksınız
Konuşma alıştırmalarında, ekranınızdaki kelime veya cümleyi önce İngiliz eğitmenimizden dinleyeceksiniz. Sonra aynı şekilde siz, dinlediğiniz kelime veya cümleyi tekrar
ederken, sesinizi kayda alacaksınız. Yaptığınız ses kaydınızı dinleyerek, eğitmeninizin
kaydı ile karşılaştıracak ve böylece telaffuzunuzu kontrol edebileceksiniz. Bu
çalışmanız, telaffuzunuzu geliştirirken, konuşmanıza akıcılık sağlayacaktır.
Genel kültür çalışmalarıyla farklı aksanlardaki İngilizce’yi duyacak ve
izleyeceksiniz
Genel kültür konularını içeren videolarımız, çok ziyaret edilen bazı şehirlerin
tanıtımını, bazı iş sahalarındaki insanlarla karşılıklı konuşma, iş başvurusu, arkadaş
ortamında sohbetler gibi, farklı ortamlarda yapılan çekimlerden oluşmaktadır. Hem
Amerika’da hem de Avrupa’nın birçok ülkesinde çekilen videolarımız, size farklı
İngilizce aksanları da dinletmek ve öğretmek amacını gütmektedir.
Hayatın içinden İngilizce konuşmalarını öğreneceksiniz
Birçok iş sahasında yaptığımız çekimlerde, gerçek çalışanlar veya işyeri sahipleri
çekimlere katılmıştır. Örneğin kuaför dükkânı işleten bir bayan işletmeci veya uçak
sektöründe çalışan bir mühendis gibi kurgulanmış çekimler yerine, gerçek insanlarla
yaptığımız bu çalışmalar, samimi ve gerçek hayatı yansıtabileceğimiz bir ortam ile size
yaşamın içindeki İngilizce’yi öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrendiğiniz İngilizce’nin gerçek hayattaki kullanımını izlemeniz ve bu videolar
üzerine yapacağınız çalışmalar, İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak ve daha kalıcı bir
eğitim almanız sağlanacaktır.
4

Online İngilizce Kursu - Çalışma Kılavuzu

İngilizce sınavlarında başarıyı yakalayacaksınız.
Yapacağınız alıştırmalar, İngilizce seviye testlerinde kullanılan sistemlerle paraleldir.
Örneğin, bir paragraf ile ilgili sorulara cevap verme, dinlediğiniz bir video ile ilgili
sorulara cevap verme, verilen cümleye uygun kelimeyi yerleştirme gibi, sınavlarda
karşınıza çıkabilecek soru tipleriyle ilgili çalışmalar yapacaksınız. Böylece online
İngilizce kursumuzu tamamladıktan sonra, gireceğiniz sınavlarda, hedeflediğiniz
puanı çok kolayca alabildiğinizi göreceksiniz.

Holmwood's online İngilizce kursunda seviyeniz nasıl ilerleyecek?
Kursumuzda, her seviyede çalışmanız gereken konu ve alıştırmalar ekranınıza yansıyacaktır. Siz bu çalışmalarda ilerledikçe sistem sizi yönlendirecektir. Her seviyenin tüm
çalışmalarını tamamladığınızda genel bir testi cevaplayacaksınız. Eğer bu testten
yeterli not alırsanız, bir sonraki seviyeye devam edebileceksiniz.
Holmwood's online İngilizce kursunu tamamladığınızda bitirme sertifikasına
sahip olacaksınız
İngilizce kursumuzun her seviyesi ile çalışmanızı tamamladığınızda genel bir testi
cevaplayacaksınız. Eğer yeterli not alırsanız, seviyeyi başarılı olarak tamamladınız
demektir. Bu işlemden sonra, ekranda dijital seviye sertifikanız yer alacaktır. Arzu
ederseniz bu sertifikanızdan çıktı alarak, iş başvurusu gibi durumlarda kullanabilirsiniz.
Çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz.
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Çalışma Paneli Kullanma Kılavuzu
Sisteme giriş
Holmwood’s Premium sistemine,
e-mail adresiniz ve şifreniz ile
giriş yapabilirsiniz.
Giriş yapacağınız adresin linki
https://learning.holmwoods.eu şeklindedir.

Giriş şifresini unutmak
Eğer şifrenizi unuttunuz ve giriş sayfasındaki hesabınıza erişemiyorsanız,
https://learning.holmwoods.eu giriş sayfasındaki “Hesabınıza erişemiyor musunuz? “
linkine tıklayınız ve “Şifremi unuttum” sayfasına geçiniz, kutucuğa e-mail adresinizi
yazınız. Şifre hatırlatma bilgisi e-mail adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

Mikrofon
Sistemimizi kullanmadan önce kullandığınız tarayıcınızın son sürümünün yüklü
olduğunu kontrol etmenizde fayda olduğunu hatırlatmak isteriz.
Holmwood’s Premium kursumuzun bazı alıştırmalarını çalışırken mikrofona ihtiyacınız
olacaktır. Bu nedenle sisteme giriş yapmadan önce mikrofonunuzun bağlantısının
doğru olduğundan ve çalıştığından emin olunuz. Ayrıca tarayıcınızda da mikrofonun
kurulumunun düzgün olduğunu kontrol ediniz. Bu konuda daha detaylı bilgiye,
https://holmwoods.blob.core.windows.net/downloads/Instructions for using microphone_UK.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Eğitime başlama
Seviyenizi belirleme İlk defa giriş yaptığınızda, seviyenizi ayarlayacağınız bir pencere göreceksiniz. Seviyenizin ne derecede
olduğunu biliyorsanız, seviyenizi seçebilirsiniz. Eğer seviyenizden emin değilseniz ya
da seviyenizi bilmiyorsanız, o takdirde
seviye belirleme testini uygulayarak
seviyenizi öğrenebilirsiniz.
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Seviye belirleme testi
Seviye belirleme testi, basit seviyeden zor seviyeye doğru okuma, yazma ve dinleme
alıştırmalarından oluşur. Testi tamamladığınız zaman, program, hangi seviyenin sizin
için en uygun seviye olduğunu gösterecektir. Siz ya bu seviyeyi seçebilir ya da
istediğiniz takdirde farklı bir seviyeyi de seçebilirsiniz. Eğer seviye belirleme testini
tekrar yapmak isterseniz, ayarlar sekmesine gidebilirsiniz.

Eğitim bölümü
Seviye belirleme testi ile seviyenizi belirledikten sonra, çalışmaya başlayabilirsiniz.
Her zaman 3 alıştırma seçebilirsiniz. Tamamladığınız her alıştırmadan sonra yeni
bir çalışmaya geçebilirsiniz. Her ünite ve
seviye sonunda, test ya da alıştırma yapacaksınız. Test ya da alıştırmadan geçer puan
aldığınız takdirde, bir sonraki üniteye ve seviyeye geçebileceksiniz. Eğer şu anda
başarılı olamazsanız, aynı bölümleri, başarılı oluncaya kadar tekrar çalışmanız
gerekecektir.

Eğer ana sayfaya gitmek isterseniz,
ekranın sağ alttaki kırmızı butona
tıklayınız.

Sonuçlar
Özet ve zaman çizelgesi
Ana sayfadaki menüde bulunan “Sonuçlar”
linkine tıkladığınızda, çalışmalarınızın
sonuçlarını görebilirsiniz. Tamamladığınız
tüm alıştırmaların zaman çizelgelerini ve
her modül için ortalama skorunuzu
göreceksiniz. Ortalamalarınız, son beş
alıştırmalarınızın skorundan oluşmaktadır.
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Farklı ünite ve seviyeye geçiş
Farklı bir üniteye ya da seviyeye geçmek isterseniz, “Ayarlar” menüsünden
ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Tekrar seviye belirleme testi

Sınav seviyelerinin sonuçları
Daha fazla sonuçlar linkine tıklayarak, sınavlarınızın değerlendirmelerini görebilirsiniz.

Eğer seviye belirleme sınavını tekrar
yapmak isterseniz, “Tekrar seviye belirleme sınavı” linkine tıklayabilirsiniz.

Yardım
Sorularınız ya da yorumlarınız için,
info@limasollunaci.com e-mail adresimize yazabilirsiniz. Size yardımcı
olmaktan memnunluk duyacağız.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Alıştırmalarınızın sonuçları
Soldaki yeşil menüdeki “Her alıştırmanın sonuçları” linkine tıklayarak,
alıştırmalarınızın sonuçlarını görebilirsiniz.

Ayarlar
Ayarlar menüsünden kursunuzun
ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul
Tel: (0212) 230 89 09

