İNGİLİZCE ÖĞRENME PROGRAMLARI / WEB SİTELERİ

1. Duolingo
Duolingo internet ortamında bilinen en popüler yabancı dil öğrenme servisi. Forumları,
eğlenceli sınavlarıyla meraklısı için oldukça eğitici bir servis. Duolingo'da çok fazla dil
öğrenme seçeneği mevcut.
tr.duolingo.com

2. Busuu
Dünya üzerinde 50 milyonu aşkın kullanıcısı ve çok çeşitli dil öğretme yeteneği ile busuu,
duolingo'dan sonra en popüler servis olarak biliniyor.
busuu.com

3. BBC Languages
BBC sadece bir haber servisi değil aynı zamanda tipik bir akademi. Web sitelerinde
yayınlanan çok özel makaleler sayesinde akademik seviyede bilgiler edinmek mümkün. Uzun
yıllardır devam eden BBC Dil Eğitimi programı sayesinde ziyaretçilerine ingilizceyi öğrenme
fırsatı sunuyor. Hızlı Dil Öğrenme makalesi oldukça iyi fikirler veren BBC'nin İngilizce
Dersleri adında da bir sayfası bulunuyor. Hali hazırda zaten ingilizce biliyor ve onu daha ileri
taşımak istiyorsanız bu servisi denemenizde fayda var.
bbc.co.uk/languages

4. Livemocha
Livemocha üzerinden 35 dil öğrenebilirsiniz. Bunların içinde Türkçe'nin tam anlamını da
bulabilmek mümkün. Sitenin Türkçe dil desteği olması bile onu özel yapanlardan.
livemocha.com
5. Memrise
Memrise, bilim ve tarih üzerinde kurulu topluluklar tarafından hazırlan bölümlerde dil
öğretme yeteneğine sahip. memrise ile merak ettiğiniz ülkelerin tarihlerini öğrenebilir, bilim
adına gelişmeleri takip edebilirsiniz.
memrise.com

6. Verbling
Verbling, fiziksel sınıfları bulunan kurslar yerine, online eğitim uzmanları tarafından dil
öğrenecebileceğiniz bir servis. Skype, Google+ Hangouts On Air servisleri üzerinden ister
toplulukla isterseniz de tek başınıza özel dersler alabilir, yeni bir dili öğrenmeye
başlayabilirsiniz.
tr.verbling.com

7. Babbel
Babbel yukarıdaki servislere nazaran biraz daha profesyonel bir servis. Dil bilginizin
seviyesine göre sizleri bir topluluğun içine alıyor ve orada dilinizi geliştirmeye
başlıyorsunuz. Dilbilgisi, kelime bilgisi, farklı telaffuz seçenekleri ile ilerleyen eğitimlerin
dilinize çok fazla şey katacağını söyleyebiliriz.
babbel.com
8. Bitgab
Bitgab, diğer opsiyonlardan farklı olarak, dil öğrenmeyi daha sosyal ve eğlenceli teknikle
sunan ücretsiz bir sosyal ağ. Seviyenize göre film, şarkı ve ilginç haberler ile hazırlanmış
içerikler günlük olarak yayınlanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden edineceğiniz arkadaşlarla
veya öğretmenlerle sohbet edip, dilerseniz kameralı görüşebilme imkanı sunuyor. İngilizce
öğrenmeyi eğlenceli hale getiren nadir servislerden birisi.
bitgab.com/tr/ingilizce-ogren
9. English Ninjas
English Ninjas anadili İngilizce olan eğitmenlerle mobil ve web ortamında canlı videolu
olarak görüşme yapabileceğiniz bir platformdur. Kendi uygulamamız üzerinden dilediğiniz
anda, dilediğiniz yerde İngilizce pratik yapabiliyorsunuz. İstediğiniz görüşmeyi kaydedip
hatalarınızın üzerinden geçerken, üyeliğiniz süresince gelişiminizi uygulama üzerinden takip
edebiliyorsunuz. İş görüşmesi, sunum ve ielts gibi alanlarda pratik yapabilmenin yanı sıra
günlük konularla ilgili olarak da konuşma pratiği yapma şansınız mevcut.Çeşitli gün ve
dakika tercihleriyle de, farklı bütçe ve yoğunluktaki kullanıcılara esneklik sağlıyor.
englishninjas.com/tr

