UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ PROJESİ  PİLOT UYGULAMASI
E-öğrenmeningerekçesi 
Gelecek yüzyıldaki ekonomik büyüme sürecinin temel unsurlarının; rekabet gücü, verimlilik, toplam kalite yönetimi, eğitilmiş işgücü, bilgiye yönelik üretim, istihdam stratejileri ve yönetim kapasitesi gibi, bilgi ve teknoloji ağırlıklı olacağı bilinmektedir. Dolayısıyla eğitimin, beceri sahibi ve bilgiye odaklı iş gücü oluşturulmasında birincil araç olarak taşıdığı önem kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin vatandaşlarına sundukları eğitim imkanları her kademede bu alana ayrılan kaynaklarla ve eğitim yatırımlarıyla doğrudan ilişkilidir.
Teknolojik değişmelerin karmaşıklığı ve iş hayatında hızın artması, yetenekli insanların azlığı, rekabetin ve ücret üzerindeki baskıların artması, globalleşmenin sebep olduğu zorluklar, sosyal ve demografik  değişmeler, bilgi işçilerinin iş ortamında esnekliğe olan ihtiyacı ve öğrenmenin devam eden bir süreç haline gelmesi interneti ve çok hızlı gelişerek öğrenim verilmesine olanak sağlaması da e-öğrenime olan ihtiyacı artırmıştır.
E-öğrenim  ülkemizdeki eğitim kurumları arasında işbirliğinin gelişmesini ve aralarındaki koordinasyonu  sağlayacaktır. Böylece mevcut kaynakların rasyonel şekilde kullanılmasını ve sektörde entegrasyon ve koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlayarak sinerji etkisi ortaya çıkacaktır
 	Türkiye de nüfusun genel eğitim eksikliğinin, ekonomik verimliliği olumsuz yönde etkilemesi, okul -sanayi işbirliğinin yetersiz oluşu, kalifiye eleman yetersizliği gibi faktörler, ülke kalkınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Genç ve dinamik nüfusun doğru eğitim politikaları ile yönlendirilmesi, Türkiye’nin rekabet gücüne olumlu katkıda bulunarak ülke kalkınmasını sağlayacaktır.
E-öğrenim uygulamaları çok daha fazla maliyet avantajı, yüksek kalitede öğrenme imkanları sağlamakta ve çağdaş eğitimde standart oluşturmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bilgisayar destekli eğitim, klasik sınıf eğitimine kıyasla % 30 daha az maliyetle ve % 40 daha az zaman kullanarak, % 30 daha etkin eğitim sağlamaktadır
Türkiye’de coğrafi olarak farklı bölgelerde görev yapan tüm çalışanlara, her   hangi   bir  konuda  verilebilecek   bir öğrenim   için  internet veya   intranet    üzerinden  sunulan e-öğrenim en iyi çözümü oluşturmaktadır. E-öğrenimin maliyet, etkin öğrenim yöntemi, mekan ve zaman avantajlarından yararlanılarak, önemi her geçen gün artan bilginin önemiyle eğitim politikasında bütünlük sağlayacaktır.
 	E-öğrenimin uygulanmasıyla, eğitim kurumları ile reel sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle entegrasyonu sağlandığı gibi, eğitim kurumlarının öncelikle Avrupa Birliği’ne ve dünyadaki eğitim kurumlarına entegrasyon sağlanacaktır. Yapılan bilgi alışverişi, eğitimin niteliğini de artıracaktır.
Araştırmalar göstermektedir ki, günümüzde birçok işletme işe aldıkları mezunları yeniden eğitme gereği duymaktadır. Sektörde entegrasyonu sağlayan e-öğrenim işletmelerin bu ihtiyacını da ortadan kaldırmaktadır.
Türk eğitim sisteminin sorunlarından fırsat eşitsizliğini ve eğitimin giderek paralı hale gelmesini e-öğrenim maliyet avantajlarıyla önleyerek, okullarda bilgi öğreten eğitim modelinden bilgiye erişimi ve kullanmayı öğreten eğitim modeline geçişi  sağlayacaktır. Çağdaş eğitim teknolojilerinin  uygulanması, eğitiminin katma değerini artırarak eğitiminin marjinal verimliliğini yükseltecektir. Yükselen eğitim kalitesiyle birlikte eğitiminin niteliği de yükselerek, uluslararası standartlar yakalanabilecektir. 
Uzaktan öğretim yoluyla yabancı dil öğretim projesinin gerekçesi
Bilim ve teknoloji üretiminde önde olan ülkelerin dilleri bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ticarette neredeyse evrensel diller biçimini almıştır. Evrensel nitelik kazanmış bu dillerin bilgiye ulaşmadaki işlevini fark eden bireyler, yabancı dil öğrenmek için güdülenmekte, bu amaçla çeşitli arayışlara girmektedir.
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler mal ve hizmet üreten işgücünde aranılan beceri düzeyini ve sorumluluğunu artırmış bulunmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği iletişim teknikleri; dünyada olanı biteni anında izleme olanağı vermektedir. Bu durum en yaygın iletişim dilini/dillerini öğrenme ve kullanma ihtiyacını doğurmaktadır. 
Bir yabancı dili öğrenme; o dilin yapısını öğrenme, dil becerilerini kazanma, hedef dilin kültürel ögelerini tanıma, dilin farklı toplumsal ortamlarda nasıl kullanıldığı bilgisini edinme, dilin yapı, beceri bilgileriyle birlikte toplumsal kullanımını da birleştirerek iletişim kurma bilgi ve becerilerini kapsamaktadır. 
Eğitimde kaliteyi yükseltmek; örgün ve yaygın eğitimdeki gençlerimize gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırırken onlara uluslar arası alanda iletişim sağlayabilecekleri bir dil kazandırmak zorunlu hale gelmiştir.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında; dil eğitimine ilişkin; “Eğitimin bütün düzeylerinde yabancı dille öğretim yerine, kişilere yabancı dili en iyi biçimde öğretmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.” Maddesinin yer aldığı göz önünde bulundurularak, bu proje yaşama geçirilmiştir.
Bu nedenle, örgün eğitim çağı dışında kalan ve/veya her hangi bir nedenle eğitim kurumlarına devam edemeyen yetişkinlerin eğitim ihtiyacını karşılayan Açıköğretim Lisesinin ve zorunlu eğitimin 8 yıla yükseltilmesinden doğan ihtiyacı karşılamak üzere kurulan Açık İlköğretim Okulunun yüz binlerce, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulunun bini aşkın öğrencisinin, Örgün Eğitim Kurumlarının 6.,7.,8.,9.,10. ve 11. sınıflarındaki milyonlarca öğrencinin ve yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen beş yüz bini aşkın Bakanlık personeli ile vatandaşların yabancı dil eğitimi ihtiyacını ileri yöntemlerle karşılamak amacıyla gerekli altyapının oluşturulması için Bakanlığımızın yabancı dil ve mesleki eğitimdeki politikalarına yön verecek araştırmaların ve altyapı çalışmalarının yapılması gerekliliği ile; 
Yabancı dil eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için uygun eğitim ortam ve materyallerin sağlanması; örgün eğitim kurumlarının gerekli materyal ile desteklenmesi; yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen yöneticiler, öğretmenler ve diğer vatandaşların yabancı dil eğitim ihtiyacının ileri yöntemlerle karşılanması; Bakanlığa uluslar arası bir yabancı dil sertifikalandırma sisteminin kazandırılması amaçlanmıştır.Planlanan amaçlar doğrultusunda;
Uzaktan eğitim ile yabancı dil öğretiminde kullanılan ileri teknoloji ve materyalin saptanması, Bakanlığa uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sertifika sistemi kazandırılması ve sertifika veren kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması için gerekli fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Uzaktan Öğretim Yoluyla Uluslararası standartlarda Yabancı Dil (İngilizce)Projesi ile Özetle;
Yurttaşlarımıza, uzaktan eğitim yolu kullanılarak AB dilbilirlik kriterlerine uygun olarak İngilizce öğretmek. Bu amaçla dizayn edilen eğitim programları üretmek. Milli Eğitim Bakanlığına uluslararası dil sertifikası kazandırarak; Vatandaşlarımızın AB standartlarında yabancı dil öğrenmesi, Kültürel işbirliğinin sağlanması, AB üyesi ülkelerde farklı dillerinden insanların tüm AB çerçevesinde tanınan dil bilirlik kriterlerine ulaşması  AB’ye üye olma yolundaki Ülkemize  de bu standartların getirilmesi hedeflenmiştir.
 	Yapılan fizibilite çalışmaları Bakanlığımızı, Üniversiteler ile işbirliğine  yöneltmiştir. “Uzaktan Eğitim Yolu İle Uluslararası Standartlarda Yabancı Dil Öğretimi Projesi” kapsamında  Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüklerine proje taslak raporu gönderilerek üniversiteleri bünyesinde uygulanabilir nitelikte örnek çalışmaların mevcut olup olmadığı sorulmuştur. Proje raporu gönderilen üniversitelerin temsilcileri Genel Müdürlüğümüze öneri ve projelerini komisyonumuza  sunmuştur.  
Önerilen projeler komisyon tarafından; 
1. Projenin hedef kitlesi ve seviyesine uygunluk, 
2. Uluslar arası akreditasyon sistemine uygunluk,
3. Projenin kapsam ve hedefine uygunluk,
4. Önerilen ürünlerin Talim ve Terbiye Kurulu onayı olup olmadığı,  
5. Sınav sertifikasyon sisteminin olup olmadığı,
6. Proje önerisinin yeterli fizibilite çalışmasını içerip içermediği, 
7. Kurumun projeyi ulusal yaygınlaştırma aşamasında gerekli  yeterliğe (personel, alt yapı, sistem oluşturma ve doküman geliştirme) sahip olup olmadığı,
8. Pilot uygulama sürecinde yurt dışı ilgili kurumlarla temasa geçip akreditasyon işlemlerini başlatıp başlatamayacağı. 
9. Hedef kitlenin ihtiyacını karşılayacak materyal zenginliğine sahip olup olmadığı,
10. Öğrenci çalışmalarının bir elektronik iletişim ortamında uzaktan izlenip izlenemediği. 
kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir.Üniversitelerimizin Proje ve önerileri her yönden çok değerli bulunmuştur. Sakarya üniversitesi ek bir projenin pilot uygulaması teklifini getirerek işbirliği çalışmalarına  başlanmıştır.
	Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince; Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde “Uzaktan Eğitim Yoluyla Uluslararası Standartlarda Yabancı Dil Öğretimi Pilot Uygulaması”’na başlanmıştır.. Sözkonusu pilot uygulama; çoklu ortam uygulamaları ile hazırlanmış ders içeriğinin, internet üzerinden yabancı dil ( ingilizce) bilgisini geliştirmek ve belgelendirmek isteyen Ankara ve Sakarya illerinden gönüllü 166 öğretmeni kapsamıştır. Yapılan seviye belirleme sınavını takiben öğretmenler beş ayrı dil seviyesine(Başlangıç, Başlangıç Üzeri, Orta, Orta Üzeri ve İleri)  ayrılarak, dört aylık eğitim sonunda elektronik ortamda  yapılan final sınavına katılan öğretmenlere Sakarya Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs belgeleri verilecektir.
Özetle; Sakarya Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığına sunulan ve Pilot uygulaması Ankara ve Sakarya illerindeki gönüllü öğretmenleri kapsayan “ Uzaktan Öğretim Yoluyla Uluslar Arası Standartlarda Yabancı Dil Öğretim Projesi”  Bilgisayara dayalı öğrenme uygulamasının, bilgisayarla öğretim, Web ile öğretim ve Elektronik performansı destekleme sistemlerinin öğretim tasarımında kullanılması ve değerlendirilmesi süreçlerini içermiştir.
			Proje süresince;
Projenin ve internet destekli dil eğitiminin ön etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
Kullanılacak eğitim teknolojisinin başarısının ve etkililiğinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlayacak ilk adımların atılması,
Uygulamada oluşturulacak idarî yapılanmanın işleyişinin değerlendirilmesi,
Öğrencilerden anketler ve sınav neticeleri sonunda alınacak olan geri beslemelerin değerlendirilmesi,
Eğitim materyalinin tüm yönleriyle etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin tespiti,
Projeye taraf olan kurumların ve proje ekibinin görevlerinin denetlenmesi ve çalışma esaslarının gözden geçirilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Pilot projede, mevcut durum ile uygulamada olması gereken durum arasında bir değerlendirme yapılarak farklılıklar tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da alınan önlemler ve atılması gereken adımlar belirlenmiştir.
Pilot uygulamayı; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)/Sakarya Üniversitesi’nde  (SAÜ)oluşturulan çalışma grupları yürütmüştür. Proje Sorumlusu, Proje Yöneticisi, Proje Koordinatörleri, Ölçme ve Değerlendirme Grubu/Eğitsel Tasarım Grubu, Proje Geliştirme ve Değerlendirme Grubu, Dil Öğretim Disiplin Grubu, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Grubu, Standartlar ve Prosedürler Grubu, İçerik Geliştirme Grubu, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Grubu, AR-GE Grubu, Çağrı Merkezi

EĞİTİM PLATFORMU
Eğitim platformunda General English ve Business English kurslarının her ikisi de  aynı anda kursiyerler tarafından görülmektedir. General English kurs içeriğinde, Basic Course, Course 1, Course 2, Course 3, Course 4, Course 5, Course 6 olmak üzere 7 farklı kurs bulunmaktadır. Basic Course; Course 1, Course 2, Course 3 Beginner; Course 4, Course 5  Interemediate; Course 6 Advanced şeklindeki kurslardır. Basic Course dahil olmak üzere ilk üç kursun konuları Business English’ in ilk üç kurs ile aynıdır. Kursiyerler hem Business English hem de General English’ in konuları inceleme ya da çalışma imkânı bularak ve en önemlisi sürekli internete bağlı kalmadan Platformun sağladığı off-line çalışma imkânından yaralanmaktadır.
Eğitim Platformunda Basic Course’de 15 ünite, 3 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 101 aktivite; Course 1’ de 10 ünite, 2 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 95 aktivite; Course 2’ de 15 ünite, 3 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 145 aktivite; Course 3’ de 10 ünite, 2 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 90 aktivite; Course 4’ de 10 ünite, 2 tekrar testi ve 1 kurs geçme testi ve 94 aktivite; Course 5’ de 10 ünite, 2 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 93 aktivite; Course 6’ da 10 ünite, 2 tekrar testi, 1 kurs geçme testi ve 95 aktivite olmak üzere 80 ünite, 16 tekrar testi, 7 kurs geçme testi ve 713 aktivite vardır. İş ingilizcesinin Basic Course dahil olmak üzere ilk üç kursu ünite, tekrar testi ve etkinlik sayısı olarak aynıdır. İş İngilizcesi Course 4’ de 15 ünite, 3 tekrar testi, 1 kurs geçme testi; İş İngilizcesi Course 5’ de 15 ünite, 3 tekrar testi ve 1 kurs geçme testi; İş İngilizcesi Course 6’ da 13 ünite, 2 tekrar testi; İş İngilizcesi Course 8’ de 11 ünite, 2 tekrar testi, 1 kurs geçme testi, İş İngilizcesi Course 9’ da 10 ünite, 2 tekrar testi bulunmaktadır. Öğrencilerin İngilizce telaffuz ve konuşma becerilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri RECORD & PLAYBACK (Kaydet-Karşılaştır) programıyla öğrenciler kendi  seslerini kaydederek, anadili İngilizce olan konuşmacıların sesleriyle karşılaştırma imkanına sahiptirler. Aynı amaca hizmet eden bir diğer etkin program AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION (Kişisel Ses Tanıma) ise öğrencinin kendi sesini sisteme kaydettikten sonra,  telaffuz becerisi ve kavrama becerisi konusunda öğrenciye geribildirim değerlendirmesi sunan bir sistemdir. 
Öğrenciler haftada 7 gün, günde 24 saat ana dili İngilizce olan öğretmenlerle eşzamanlı olarak sesli-chat yapma imkanına sahiptirler. Böylece istedikleri zaman “Online Konuşma Sınıflarına” katılarak hem iş dünyasında gerekli olan İngilizce iletişim becerilerini geliştirme hem de Genel İngilizce becerilerini zenginleştirme imkânı bulabildiler.
İnternet erişiminden kaynaklanabilecek her hangi bir sorunun önüne geçmek için. öğrenciler öğrenimleri boyunca kurs içeriğinde yer alan dersleri ve ‘Online Konuşma Sınıflarında’ gerçekleştirdikleri sesli iletişimleri kendi bilgisayarlarına yükleyerek internete bağlanmadan çalışabilme ve sınırsız tekrar yapma imkânına sahip olabildiler. 
Programa Online kayıt olan öğrencilerin, 7 gün, 24 saat sınırsız olarak erişebilecekleri katılımcı kaynakları aşağıdaki gibidir:
YÖNLENDİRİCİ ALIŞTIRMALAR, üyelerin zorluk yaşadıkları dil problemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı, yüzlerce hazır-cevap uygulamalı alıştırmalardan oluşmaktadır. 
SOHBET ODALARI, öğrencilerin, Türkiye’de ve dünyada bu sistemi kullanan diğer öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek dil becerilerini geliştirebilecekleri iletişim platformudur.
SESLİ MESAJ PANOSU – TALKBACK aracılığıyla, öğrenciler e-öğretmenleriyle ya da öğrenci arkadaşlarıyla sesli ve yazılı olarak mesajlaşabilmektedirler.  
MEKTUP ARKADAŞLARI, öğrenciler dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarıyla mektuplaşabilmektedirler.
OYUNLAR, öğrencilerin dinleme, anlama ve genel kavrayış becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlayan dil oyunlarıdır.
SÖZLÜK, Online Merriam-Webster, İngilizce Kapsamlı Sözlük.
GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ VE DEYİMLERİ, Amerikan İngilizcesi’nde konuşma diline özgü argo deyimlerle örneklendirilmiş sözlükler bulunmaktadır. 
GRAMER VE SÖZLÜK, temel gramer yapıları ile ilgili bilgiler sunan Hızlı Gramer Bölümü, Kapsamlı Gramer Bölümü ve Sözlüklerdir. 
DÜNYA KÜLTÜR MAGAZİNİ-ENGLISH 360, tüm dünyada İngilizce öğrenenler için hazırlanmış, etkileşimli kültür magazin dergisidir. 
YAZMA ÖDEVİ DÜZELTMENİ - PROOFREADER öğrenciler öğretmenleriyle etkileşimli olarak yazma ödevleri üzerinde çalışarak, yazma becerilerini  geliştirebilmektedirler. 
ONLINE NOT DEFTERİ, öğrenciler kelime listeleri, genel notlar ve yorumları kayıt edebilmektedirler.
RAPOR KARTI, öğrenciler başarı ve zaman raporlarını görebilmektedirler.

Pilot Proje Uygulamasının izleme ve değerlendirme  Süreci

* Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Pilot Proje Yürütme Ekibi oluşturulmuştur. 
* MEB Pilot Proje Yürütme Ekibi projenin amaçları ve projeden beklentiler konusunda bilgilendirilmiştir.  
* MEB Pilot Proje Yürütme Ekibi toplanarak kendi içinde görev dağılımı yapmıştır. * Çalışmaların daha düzenli yürütülebilmesi için bir çalışma takvimi hazırlanmıştır. *Proje kapsamındaki kursiyer öğretmenler aşağıdaki aşamalardan sonra belirlenmiştir.
MEB ve SAÜ arasında uzaktan eğitim yolu ile yabancı dil eğitimini amaçlayan protokol sonrası pilot uygulamaya  katılacak öğretmenleri belirlemek için MEB ve SAÜ internet sayfalarında duyurular yapılmıştır.
SAÜ internet sayfalarında oluşturulmuş kayıt formları aracılığı ile katılımcı aday adaylarının kayıtları kabul edilmiştir.
Bu kayıtlar içinden Ankara ile Sakarya illerinde görev yapan adaylar seçilmiştir ve görev yerleri belirlenmiştir. 
Seçilen adaylar arasından hâlen yüzyüze ingilizce eğitimine devam edenler projenin başarısı konusunda  yanıltıcı etki yapmaması açısından liste dışı bırakılmıştır.
Pilot uygulamada 100 kursiyer öğretmenin yer alması, öğretmenlerin seviye belirleme sınavı ile başlangıç, başlangıç üzeri, orta, orta üzeri ve ileri seviye düzeylerinde 5 ayrı gruba ayrılmaları  hedeflenmiştir ancak başvuran öğretmen sayısı beklenenin üzerinde olduğu için  başvuruda bulunan tüm öğretmenler (166)  proje kapsamına alınmışlardır.
 Kursiyer öğretmenlerin İngilizce dil seviyeleri  belirlendikten  ve duyurular yapıldıktan  sonra oryantasyon  eğitimine alınmışlardır. Bu eğitimde öğretmenlere Eğitim platformunun tanıtımı  yapılmıştır. 
Kursiyer öğretmenlere gerekli kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanım broşürleri dağıtılmıştır. 
Oryantasyon eğitiminden   sonra  kursiyer öğretmenler eğitime başlamışlardır.
 Eğitim sırasında tüm seviyelerdeki kursiyer öğretmenleri yönlendirmek için sorumlu öğretmenler atanmıştır. Bu sorumlu öğretmenlerin haftada en az iki kez toplam 4 saat, grubu ile birlikte online ortamda ders yapması için çalışma programı hazırlanmıştır. Sorumlu öğretmenler “Talk Back” (Sesli Mesaj Panosu), “Chat Room” (Sohbet Odası), “ProofReader” (Ödev Düzeltmeni), “Forums” (Forumlar), “e-Posta” ve telefon gibi öğrenme araçlarını kullanmışlardır.  
Kursiyer öğretmenlerin hangi üniteyi hangi zaman dilimi içinde bitireceği Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS ) yolu ile kendilerine bildirilmiştir. 
Sakarya Üniversitesi  tarafından öğrenci takip formları hazırlanarak  kursiyer öğretmenlerin durumları takip edilmiş, gerekli görülen yerlerde e-posta yolu ile kursiyer öğretmenlerin derse katılımları sağlanarak sorunları çözülmüştür.
Öğrenci takipleri sonucunda devamsızlıkları sürekli olan kursiyerlerin kullanıcı adları ve şifreleri iptal edilerek programdan çıkarılmışlardır. 
Eş zamanlı olarak MEB Pilot Proje Yürütme Ekibi; uzaktan eğitim, yabancı dil eğitimi, uzaktan eğitim yolu ile yabancı dil eğitimi, yetişkin eğitimi anahtar kelimelerini kullanarak bu alanlarda yapılan ulusal ve uluslar arası literatürü taramaya, bilgi toplamaya başlamıştır. Elde edilen bilgilerle projenin uygulanışında karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar ve bunların çözümüne yönelik önlemler belirlenmeye çalışılmış,  projenin değerlendirilmesine yönelik kriterler oluşturulmaya başlanmıştır. 
* MEB Pilot Proje Yürütme Ekibi tarafından oluşturulan kriterler; dil, eğitim tasarımı, teknik alt yapı ve ölçme değerlendirme  başlıkları altında  gruplanmış ve performans göstergeleri hazırlanmıştır.
 * Bu kriterler doğrultusunda projenin işleyişi ve final sınavı hakkında bilgi edinmek için anket soruları ve web tabanlı öğretim uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri ölçme aracı hazırlanmıştır. 
* Hazırlanan ölçme araçları on-line ortamda kursiyer öğretmenlere ulaştırılmış ve geri dönüşümü sağlanmıştır.
* Geri dönen sonuçlar Pilot Proje Yürütme Ekibi tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS programı ile değerlendirmeleri yapılmıştır. 
* Dört aylık eğitim tamamlayan Final sınavına girme hakkı kazanan kursiyer öğretmenler belirlenerek liste oluşturulmuştur. 
* Kursiyer öğretmenlere final tarihi yeri ve saati hakkında bilgilendirme e-posta ve resmi yazı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilerek yapılmıştır
* Final sınavı için SAÜ tarafından hazırlanan Pilot Proje Bitirme Sınavı Yönergesi kursiyer öğretmenlere dağıtılmış, bu yönerge doğrultusunda sınava nasıl giriş yapılacağına ilişkin bilgiler  sunulmuştur. 
*Kursiyerlerin Final sınavına ilişkin görüşlerini almak üzere anket soruları hazırlanarak final sınavı bitiminde kursiyer öğretmenlere uygulanmıştır.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli alan uzmanlarında oluşan ekip tarafından İnceleme ve Değerlendirme çalışması yapılmıştır. İzleme ve değerlendirme ekibi; Proje koordinatörlüğünü Saliha KARAŞİRAY’ ın yaptığı  Dilşat PEKER ÜNAL Ölçme Değerlendirme uzmanı Zafer ÜNAL, Dil Bilim Uzmanı Mukaddes İNÖZÜ, Eğitsel tasarımda Yurdagül YAĞMUROĞLU ve Serpil GÜNEY, Bilgi işlem uzmanı Ali Osman AKTAŞ ve Mustafa BAHADIR dan oluşmuştur. 
Çalışma alanlarına göre ayrılan ekip elemanları; alanlarıyla ilgili alan yazını taramış, bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli kuramsal alt yapıyı oluşturmuşlardır. Bu kuramsal bilgilerden yararlanarak ‘bilgi kalitesi Kriterleri’ ve ‘Web tabanlı öğrenimi değerlendirme kriterleri’ belirlenmiştir. Elde edilen Kriterler ışığında; web tabanlı  dil eğitiminin öğretmenlerin dil öğretimi başarısına etkilerini değerlendirmek amacıyla ‘performans kriterleri’ oluşturulmuştur. Bu kriterlere dayalı olarak da kursiyerlere yöneltilen anket soruları hazırlamıştır.
Performans kriterlerinin tespitinde kaynaklık eden bilgi kalitesi ölçütleri 71 maddeden oluşmuştur. Bu ölçütlerin kategorize edilmiş şekli şöyledir: Site erişimi ve etkin kullanım Kaynak sunuşu ve belgeleme, Yazar kimliği, Yazar yetkinliği, Bilgi yapısı ve sunuş, İlgi ve içerik ölçeği, İçerik geçerliliği (güncellik), Doğruluk ve içerik dengesi, Belge üzerinde dolaşma kolaylığı, Bağlantıların (link) kalitesi, Estetik ve etkileyici görünüm
Performans kriterlerinin oluşturulmasında temel kaynaklardan biri de değerlendirme kriterleri idi.  

Web Tabanlı Dil Eğitiminin Öğretmenlerin dil öğretimi başarısına etkilerini değerlendirme kriterleri
1- Öğretmenlerin İnternet’e ve Web Tabanlı Eğitime Bakışları ( Katılımcı  Motivasyonu )
a- Web tabanlı öğrenmeye hazır oluşluk


b- Dil öğrenmeye hazır oluşluk

2-Programın Yönetim Sistemi (Strateji belirlemeye yönelik)

a- Sistemin ölçeklenebilirliği (Model ölçek Donanım ölçeklenebilirliği,)


b- Yeni teknolojilere uyumluluk


c- İçerik ve yönetim şekli yeterliliği

3- Programın İçeriği

a- Tasarım ( sayfa tasarımı, sunumu, ara yüzler …)


b- Yöntem ve teknikler (yabancı dil, web tabanlı Öğretim metotları)


c-  Sanal sınıf yönetimi(Ödevler, Geri Bildirim, Öğrenci-öğretmen / öğrenci-öğrenci iletişimi


d- İçeriğin hedef açısından amaç, kapsam yeterliliği


e- İçeriğin toplumsal yapıya uygunluğu


f-  İçeriğin güncellik değerlendirmesi

4- Sistemin  Alt  Yapı Yeterliliği 

a- Erişilebilirlik ( Hız , çıkış, paket gönderme …..)


b- Donanım(Server Data base, Yazılımın Gelişebilirliği, standartlara uygunluğu ve tanınırlılığı)


c- Sanal öğretmenlerin yeterliliği (sayısal , bilgi, deneyim)


d-Eğitim yazılımı ve zaman bağımsızlığı

5- Sınav ve sertifikasyon sistemi yeterliliği

a- Program içerisindeki sınavlar


b- Bitirme sınavı


c- Seviye Belirleme Sınavı


d- Sertifikanın uluslar arası geçerliliği


e- Sertifikanın ulusal geçerliliği

6- Materyalin yeterliliği


a- Yazar hakkında bilgi


b- Materyaller hakkında bilgi  ( kullanım sahası, kişi sayısı, hedef kitle,
kimler destek verdi …)


c- Son güncelleme tarihi


d- Diğer  uygulamalar hakkında raporlar ( diğer kurum ve ülkelerde ….)


Bilgi  kalitesi kriterleri ve değerlendirme kriterlerine  dayalı olarak oluşturulan performans Kriterlerine göre  hazırlanan  ölçütlere dayalı olarak kursiyerlere iki ayrı anket uygulanmıştır. Anketlerden biri eğitim yazılımının değerlendirilmesi, teknik alt yapı ve kursiyerlerin karşılaştığı sorunları kapsamaktadır. 
İzleme ekibinin sorumluluğu tüm süreci her boyutuyla değerlendirmek olduğu için her iki anketin dışında, sürecin işleyişini değerlendirmek amacıyla, kursiyerlerin görüşlerini almak için görüşme ölçeği geliştirilmiştir. Dijital ortamda kursiyerlerden görüşleri alınmıştır. 
İki ayrı ölçme aracı ile veriler toplanmıştır. Bunların yanında izleme ekibinin kişisel gözlemleri sırasında dikkat çeken noktalar da elde edilen verilerle birleştirilerek bulgular ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular raporlaştırılırken; anketlere verilen yanıtlar ve görüşme sonuçları şeklinde iki ayrı ana başlık altında kaleme alınmıştır. Sonuçlar kısmında ise bulgulara dayalı sonuçlar ve öneriler verilmiştir. 
Kursiyerlere, öğretim programı başladıktan bir süre sonra 85 soruluk, 3’lü likert ölçekli anket uygulanmıştır. Öğretmenlerin  yanıtlarına dayalı olarak veriler yorumlanmıştır. Buradan elde edilen veriler; eğitim yazılımının hedef kitleye uygunluğu,  içerik, öğretim yöntem ve tekniği, görsel tasarım (ekran tasarımı, animasyonlar, grafikler gibi), ölçme ve değerlendirme ve teknik alt yapı özellikleri açısından incelenmiştir.
Programın Hedef Kitleye Uygunluk, İçerik,  Yöntem ve Teknik Özellikleri 
Bir dili bilmek, o dilin dil bilgisini dinleme/anlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile kullanmaktır. Dinleme/dinlediğini anlama derken, sesleri ayırt edebilme, sözcükleri algılama, sözcüklere anlam yükleme kastedilmektedir. Konuşmada bu özelliklerin yanı sıra sözlü iletişim kurma da vardır. Burada kazanılması gereken iki önemli unsur doğru kullanım (accuracy), yani dil bilgisi yapılarını amaca uygun kullanabilme ile akıcılık (fluency), yani o dilde iletişimi sağlamadır. Okuma becerisi okuyucu ile metin arasında etkileşim kurularak geliştirilebilir. Yazılı anlatımda amaçlar, öğrenilen dil bilgisi yapıları ve sözcükleri pekiştirmek ile bir yabancı dilde, bir amaç doğrultusunda yazmayı öğrenmektir. Yazma becerisinin gelişmesi, sözcüklerin doğru olarak yazılması, noktalama işaretlerinin kullanılması, metnin türüne bağlı doğru sözcüklerin seçimi, görüş ve düşüncelerin organizasyonunun doğru olması ile orantılıdır. Bu becerilerin hemen hepsi uzaktan eğitim yöntemiyle de edinilebilir. Konuşma da öğrenilebilir, ancak, iletişim için toplum içinde olmak gerekir. Gelişen teknoloji sohbet odaları ile onu da sağlamaktadır. 
Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur: Yabancı bir dili bilmek onu ana dilimiz gibi konuşmak demek değildir. Dili, doğal ortamında günlük faaliyetleri sürdürebilecek seviyede kullanabilmek veya anlaşılabilir olmak kaydıyla (aksan bozuk olsa da) duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek, okuduğu ve dinlediğini anlayabilmek yeterlidir. Zaten yabancı dil öğrenenlerin çoğunun hedeflediği seviye bundan fazlası değildir. 
İngilizce programlarındaki aktiviteleri ve öğrenme sürecinde aktivitelere ayrılması gereken süreyi belirleyen ana faktör olan öğrenme ortamı, diğer tüm unsurları geçerek önem sırasında ilk sırayı almış durumdadır. 
Öğrenme ortamlarının değerlendirilmesinde ve yaratılmasında karşımıza çıkan kavramlar doğal, sanal, ders içi ve ders dışı kavramlarıdır. Tüm bu kavramların birlikte sunulduğu ortam yada platformlarda, öğrencilerin bu becerileri çok daha etkin bir biçimde kazanacakları kaçınılmaz bir gerçektir. Geleneksel İngilizce öğretim sistemine baktığımızda, İngilizcede yetkin olabilmek için gerekli olan konuşma, dinleme, telaffuz gibi becerilerin ders içi uygulamalarla sınırlı kaldığını görmekteyiz. Bu becerilerin kazandırılması için seçilecek olan öğretim ortamı önemli bir rol oynamaktadır.
Bu bağlamda, İngilizce öğretiminde önemli unsurlar olarak karşımıza çıkan iki noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Öğrenme ortamı ve öğretilmesi ve öğrenilmesi hedeflenen beceri tanımları. Dil öğreniminde konuşma, dinleme/anlam, okuma ve yazma temel becerilerinin kazandırılmasında; değişik öğrenme yöntem ve tekniklerinden yararlanılabilir. Burada önemli olan her hedef ve hatta davranış için ihtiyaç duyulan en etkili yöntemi ya da tekniği seçmek, bunları zengin bir öğrenme ortamında sunmak, bol örnekli ve alıştırmalı öğrenme yaşantıları oluşturmadır.  
Eğitim Yazılımının  Görsel Tasarım Özellikleri
Bir eğitim yazılımının başarısında görsel tasarım çok önemlidir. Burada ekranın basit, sade, ilgi çekici, algılamayı kolaylaştırıcı unsurlar içermesi, bunun yanında etkili, amaca uygun ve ilgi çekici sembollerin kullanılması gibi ögelerin bulunması gereklidir. Görsel tasarımın bir başka boyutu olan animasyonlar, filmler ve grafikler, her yaş grubundan bireyi öğrenme etkinliklerinin içine çeken unsurlardır. Bu unsurların yerinde kullanılması, kolay ulaşılır olması, etkinliğe bağlı olarak istenildiği zaman yüklenebilir olması, konuyu  tam olarak yansıtması gerekir. Renk ışık uyumu gibi özelliklerin de bulunması gereklidir.
Programın İşleyişinin Ölçme Ve Değerlendirmesi
İnternete dayalı uzaktan eğitim programlarında başarı ölçülerinden birisi öğrenciyi takipteki başarıdır. Öğrencinin derslerde ne kadar başarılı olduğu, dersleri ne kadar iyi anladıkları, kendilerini ne kadar geliştirdikleri, içeriğin yeterli olup olmadığı ancak takip araçlarıyla ölçülebilir. Öğrenci çok iyi takip edilmeli ve öğrencinin nerede takıldığı, nereyi anlamadığı tespit edilmelidir. Uzaktan eğitimin açık öğretimden farklı olduğunu göstermek amacıyla da öğrencinin sürekli denetimde olduğu hissettirilmeli, bir form hazırlanarak derslere giriş-çıkış zamanları elektronik olarak kontrol edilmelidir. Öğrenci takip metodları: Kısa sınavlar (her konudan sonra yapılır ve öğrencinin konuyu ne kadar öğrendiği belirlenir), ödevler (düzenli aralıklarla verilen ödevler aracılığı ile öğrenci araştırma yapma ve kendi kendine öğrenmeye teşvik edilmelidir), Online sınavlar (dersler belli bir düzeye geldikten sonra ders hakkında genel bir sınav yaparak öğrencinin dersleri ne kadar takip ettiği, ne kadar anladığı ve ne kadar akılda kaldığı ölçülür) ve Uzaktan eğitim platformunun takip modülü’dür. (Uzaktan eğitimde olması gereken bir takip modülüdür. Öğrencinin devam durumları, sınav ve ödevlerden aldıkları notlar, sınıfın genel durumunu gösteren raporlar yer almalıdır. Öğreticiler bu formlar aracılığı ile öğrenciye durumu hakkında bilgi verebilmelidir.)        
Programın İhtiyaç Duyduğu Teknik Alt Yapının Değerlendirilmesi
Öğretmenle öğrencinin farklı mekânlarda ve hatta öğretenin bazen TV bazen bilgisayar olabildiği uzaktan eğitim yöntemlerinde, kullanılan araçla ilgili teknik alt yapının  sağlam temellere oturtulması şarttır. Yetersiz bir teknik alt yapı bütün sistemin çökmesi anlamına gelir.
Pilot proje uygulamasında sistemin teknik alt yapısı da inceleme konusu yapılmıştır.  Bununla ilgili öğrenci görüşlerine baş vurulmuş aynı zamanda MEB’de bu konuyla ilgili görevlendirilen kişilerin, kişisel gözlemleri sonucu elde ettikleri bulgular da raporda yer almıştır.


SONUÇ VE ÖNERİLER

İngilizce eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar, bu programların ve uygulamaların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını belirleyen temel unsurlar durumundadır. Pek çok uzmana göre, Türkiye’de bugüne kadar yapılan programlarda yaşanan en büyük sıkıntılar, yeni uygulamaya geçirilecek olan programlar için gerekli altyapının hazırlanmaması, dışarıdan alınan programların Türkiye koşullarına göre yeniden düzenlenmeden ya da yerinde şartlarda uyarlanmadan eğitime dahil edilmeleri, uzun vadeli olarak tasarlanması gerekliliğine yeterli ilginin gösterilmemesi ve daha da önemlisi dünyadaki teknolojik gelişmelerin yabancı dil eğitimine yeterince uyarlanamamasıdır. 
Uzaktan Öğretim teknolojileri ise öğretimin bir merkezden bir başka merkeze taşınması olduğu durumda uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Uzaktan öğrenme süreci ise Basılı Yayın, İşitsel Görsel, Tele-konferanslar, Etkileşimli multimedya ve Bilgisayara dayalı teknolojilerin birisi veya birkaçının birlikte kullanılması ile gerçekleşir. Bilgisayara dayalı teknolojiler, bilgisayarla öğretim, Web ile öğretim ve Elektronik performansı destekleme sistemleri ile gerçekleşir.
Geleneksel yaklaşımda, öğretim sistemi tasarımı analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Öğretim tasarımı, öğretim tasarımcısı tarafından öğretimin tasarlanması, üretimin değerlendirilmesi ve gözden geçirmek için işlemler  ve teknikleri kapsar.
Günümüz koşullarında ihtiyaç duyulan yabancı dil öğretimi, öğrendiklerini yaratıcı ve üretken biçimde hayata geçiren öğrenciler yetiştirmektir. İngilizce öğretimine kazandırılması gerekenlerin en başında, eğitim yöntemlerinin belirlenmesi sürecinde geleneksel kalıpların dışına çıkma zorunluluğu gelmektedir. 
Başlangıç seviyesi öğrencilerine istenildiğinde başvurabileceği Türkçe açıklamalar olmalıdır.
 Ödev verilmelidir ki öğrenci neyi ne kadar anladığını bu şekilde de görebilsin. Aynı zamanda bu ödevlerin geri dönütü sağlanabilmelidir
Gerektiğinde başvurulabilen bir ders destek materyali olmalıdır
Ünitelerin birbirleri ile bağlantılı olması geçmiş konuların unutulmamasını sağlayacaktır.  Bu nedenle gerek yeni kelimeler, gerekse yeni yapılar diğer yeni ünitelerde de yer almalıdır.
Okuma becerisini geliştirmeye daha fazla olanak tanımalıdır. (Her konu sonunda konuya ilişkin küçük hikayalere yer verilebilir.)
Okuma parçalarındaki kelimeler çok fazla sözlüğe başvuru gerektirmemelidir.
Yazma becerisine daha fazla olanak tanınmalıdır.
Gramere çok fazla ağırlık verilmemelidir.
Öğretmen-öğrenci/öğrenci- öğrenci iletişimi amaca uygun sonuç verecek şekilde ayarlanmalıdır
Sınavlarda yer alan “Reading Section” Okuma kısmında birçok okuma parçasının yer alması ve her okuma parçasının yalnızca bir soru sorması ,zamanı iyi kullanamama gibi bir durumu ortaya çıkarıyor.  Bunun için daha az okuma parçası ile bir çok soru sorulabilir ,ya da daha kısa okuma parçaları yer alabilir.
Sınav sorularının neye göre seçileceği, sınav süresi, sınav sorularının nasıl iletileceği, sınavın hedefi, geri dönütün nasıl verileceği gibi bilgiler sınav başında belirtilmelidir. 
Final sınavının içeriğinin öğrencilerin bitirdikleri kurun konularından olması ve buna göre ölçme yapması gerekir
Animasyonlarda kullanılan renkler, hareketi algılamayı engellememeli.
Animasyonların yüklenmesi kullanıcının tercihine bırakılmamıştır. Bu çalışma sürecine pek çok açıdan olumsuz etki etmektedir. Animasyonların isteğe bağlı yüklenmesi sağlanmalıdır. 
Ödevlerin kim tarafından değerlendirileceğinin kursiyerlere bildirilmesi gerekmektedir. 
Öğrencilerin birbirilerinin yaptıkları ödevleri inceleme, yanlışlarını görme imkânları olmalıdır. 
Öğrenciye verilen geri bildirim öğrencinin program içindeki tüm davranışlarına yönelik olarak yapılmalıdır.
Öğrencilere devam devamsızlık durumu hakkında da bilgi verilmelidir.
Öğrenciye verilen geri bildirim sınıf içindeki durumu ve sınav sonuçlarına göre yapılan sıralamayı da göstermelidir. 
Final sınavının değerlendirme yöntemi hakkında açıklayıcı bilgi verilmelidir. 
Final sınavının değerlendirmesinin kim tarafından yapılacağı belirtilmelidir. 
Platform offline imkânıyla da çalışabilmeli.
Kursların tamamını download etme imkânı sunulmalı.
Her ünitenin yazılı döküm imkânıyla, ünitede yer alan metinleri yazıcıdan çıktı alacak şekilde düzenlenmeli.
Sistemin dil becerilerini geliştirmeye rehberlik eden SKILLS CENTER (Beceri Merkezi), dünyada gelişen güncel olayları ingilizce olarak sunan MAGAZINE (magazin) gibi faydalı linklerinden katılımcıların haberdar edilmesi için, yeterli bilgilendirme yapılmalı.
Sistemin “Offlıne study” (internet bağlantısı olmadan çalışma) katılımcılar bilgilendirilmeli, CD üzerinden çalışma talepleri değerlendirilmelidir.
Sistemin 7 gün 24 saat yabancı öğretmen desteği veren “TALK WITH THE TEACHER” linkinde çalışma saatleri katılımcıların uygun oldukları saatlere göre ayarlanılması halinde daha verimli olacaktır.
Sistemin “PROOF READER” (yazma ödevlerinin düzeltilmesi) özelliğinin sağlıklı çalışması katılımcılar geri dönüt konusunda şüpheye düşmesine meydan vermemelidir. 

İngilizce öğretiminde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara göre öğrencilere esnek programlar sunabilen platformlardan yararlanılması. Öğretmenlerin extra eğitim materyalleri hazırlamasına ayırdıkları zamanın en aza indirginmesi için gelişen teknolojiden maksimum oranda faydalanılmalıdır. Öğrenciler İngilizce öğrenimlerinde kendilerine fayda sağlayacak, uzaktan eğitim yoluyla öğrenimi konusunda bilinçlendirilmelidirler. İngilizce eğitiminde kısa vadeli planlar yerine etkin çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu anlamda atılacak olan adımların planlı ve kaynaklardan en etkin şekilde yararlanarak yapılması gerekmektedir.Eğitim altyapısı çok iyi değerlendirilmeli ve yeni uygulamalara hazırlanmalıdır. Öğretmenlerimizin eğitim metotlarında teknolojinin getirdiği avantajların ve kolaylıkların kavranması konusunda hizmet-içi eğitim programlarına alınması. Öğrenciler, öğrenme süreçlerine dahil olmalarını sağlayan eğitim materyalleriyle buluşturulmalıdırlar. İngilizce eğitimi günümüz koşullarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması, uzun bir süreç olan dil edinimini kolaylaştıracaktır.Öğrencilere öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatının yaratılmalıdır. Öğrencilerin İngilizce öğrenimlerindeki amaçları kesinlikle sorgulanmalı ve bu hedefler doğrultusunda İngilizce eğitimi almalıdırlar.İngilizce öğreniminde gerçekçi ve doğru geribildirim değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Dil, kültür olgusunun oluşmasına, sürdürülmesine ve aktarılmasına yardımcı olan en önemli araçtır 
Hem para hem de zamandan tasarruf Öncelikle kurumlara çok ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. İkinci olarak zaman avantajından bahsedebiliriz ki bu da maliyet demek. Yani kişiler zamanlarını en etkin biçimde kullanabiliyorlar.	 


