1. Karma Öğrenim Kursu ile Çalışmaya Giriş
Karma Öğrenim Kursu ile Çalışma Hakkında
Avrupa Çok Dilli Kültürlerarası Ticari İletişim
Ticari iletişim için Karma Öğrenim kursumuz ile çalışmaya karar vermeniz bizi sevindirdi.
Dil kursumuzdaki web sitesinde (Karma Öğrenim Ticari İletişim Dersi ve ECL butonu altında) ve aynı
zamanda bir CD-Room‘da Almanca öğrenme merkezleri ve her şeyden evvel öğrenme materyalleri
sizlere sunulmuştur.
Programlanmış Alıştırmalar: Bu bölüm altında evde bir öğretim elemanı veya bir öğretmen yardımı
olmaksızın yapabileceğiniz Yönetim, Pazarlama, Servis ve Kültürlerarası Ticari iletişim alanlarındaki
alıştırmaları bulabilirsiniz.
Mevcut Bilgidüzeyi Alıştırmaları: Burada ders kitaplarından tanıdığınız alıştırmaları bulabilirsiniz.
Birçoğunu aynı şekilde öğretmen olmadan yapabilirsiniz ancak çoğunda programlanmış
alıştırmalarda olduğu gibi net cevaplar olmadığından mevcut merkezimizde bir öğretmen yardımıyla
bir grupla birlikte meselenin üstesinden gelmeniz daha anlamlıdır.
Testler: Birşeyler öğrenen kimse, birşeyler öğrenip öğrenmediğini dolayısıyla kurstan önce ve sonra
hangi seviyede olduğunu elbette sınamak ister. Bu öncelikle Avrupada kabul görmüş ulusal ECLTest’in devreye gireceği TESTLER bölümünde bulunabilir. Web sayfasında Avrupa çapında tanınmış
standardlara bağlanmış iki set halinde testler ve devamında bir test de Cd Rom‘da bulabilirsiniz.
Sözlük: Burada genel bir Ticari İletişim sözlüğü, bir de Turizm ve Ticaret Hayatı konuşma sözlüklerini
bulabilirsiniz. Bunlar sizlere yukarıda belirtilen çalışma alanlarında Ticari iletişim için önemli kelimeler
hakkında bir genel bakış imkanı sunar.
Çalışma veya ilgi alanınıza uygun olarak sunulan üç çalışma alanından birisi, yani Yönetim, Pazarlama
veya Servis için karar verebilir ve bu bölüm alıştırmalarından hangisinin sizin için güncel veya kalıcı ilgi
alanınıza girdiğini belirleyebilirsiniz. Alıştırmaların farklı zorluk derecelerinde olduğunu fark
edeceksiniz: Yönetim alıştırmaları dil seviyesi açısından bilhassa iddalıdır ve bu yüzden çoğunlukla
daha üst düzey bir dili şart koşar. Servis alıştırmaları sizlere daha kolay gelirken Pazarlama
alıştırmaları adeta tam zorluk düzeyindedir. Orada sizlerin bilmediğinizi düşündüğümüz kelime ve
kelime birleşimlerinin metin sözlüğünü sunarız. Bu sözlük birimlerinin ekseriyetini, hem CD-ROM‘da
hem de web sayfasına yüklenen genel sözlükte de bulabilirsiniz.
Tarafımızdan sizlere verilen alıştırmaları sıra halinde yapmak zorunda değilsiniz.Her alıştırma,
ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak tek tek başlatılabilir.
Konuşma alıştırması Ticari iletişimde önemli bir yere sahip olduğu için, kurs çok sayıda sesli metin ve
videoyu da bünyesinde bulundurur. Çoğu video ve ses kaydı CD-Rom‘da kayıtlı olarak bulunur.
Youtube ve clipfisch kökenli videolar, sizler tarafından ek bir çaba sarfedilmeden kursumuzun
bağlantılı olduğu web sitelerinden CD-Romlarımızda aktif edilmiştir.
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En önemli bölümlerin, yani web sitesi,CD ROM ve öğrenme merkezlerindeki mevcut dil seviyesi bir
birlik oluşturması ve birbirleriyle irtibatlandırılması, Karma Öğrenim kursumuzun yapısına uyar.
Sizler CD-Romlarımızda uzun süre geçerli bilgilere ulaşırken;web sayfamızda sizlere ideal öğrenmeyi
başarmanız için aktif olarak katılabileceğiniz ve katılmanız gereken tamamen güncel, çabuk değişen,
devamlılık arz eden ekbilgiler ve etkileşim imkanları sunuyoruz.
Sizlerin erişebildiğiniz web sayfası, dil kursunun yukarıda tanımlanan ana dallarına ilave olarak her
şeyden önce aşağıdaki diğer alıştırma ve bilgi alanlarını içerir.)
Kamusal Alan
o

Projenin Tanıtımı

o

Ortaklar , ortakların iletişim bilgileri ve kendi dillerindeki etkinlikleri üzerine bilgiler

o

Güncel Haberler

o

Çok dilli kültürlerarası ticari iletişimin en önemli alanları hakkında yeni makaleler

o

Kursumuzla konusuyla bağlantılı blogar

o

Yönetim, Pazarlama, Servis ve kültürlerarası iletişim alanlarında küçük sınavlar ve bireysel
testler

o

Yönetim, Pazarlama, Servis ve kültürlerarası iletişim alanlarında videolar ve ses kayıtları

o

Konuyla çok özel ilintili bilgi siteleri (Wikiler)

o

Ticaret Dili Sözlüğü, Turizm Sözlüğü ve Ticari Konuşma Sözlüğü

o

Ticari İletişim Dinleme Kitapları; Konular: Modern Pazarlama, Alman Dilinin Rolü, Turizm
Ekonomisi

o

Skype/Sohbet/Çevrimiçi Öğretmen. Bu araçlarla siz doğrudan proje yönetimiyle bağlantı
kurabilirsiniz.

o

Yeni bilgileri uzun süre aramamanız için web sayfasında Son Değişikler

o

Yönetim,Pazarlama ve Servis, güncel Yabancı Dil Öğretimi, Ticari iletişim ve Kültürlerarası
İletişim ile ilgili önemli kapsamlı linkleri

o

Karma Öğrenim Kursu Değer Katma bilgileri

o

Proje sayfasına kaç kişinin giriş yaptığını, hangi alanların faydalanıcıların özel ilgi alanında
olduğunu ve hangi ülkelerden müdahillerin olduğunu sürekli olarak değişen oldukça detaylı
web sayfası istatistiklerinden görebilirsiniz.

o

Federal Almanya Cumhuriyeti Güncel Ülke Bilgisi Sınavı
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o

Kursumuz çalışmalarındaki tecrübeler hakkında çevrimiçi bir anket

Ortak projemiz, 9 ülkeden 9 ortaktan oluşur: Estonya, Almanya, Letonya, Litvanya, Romanya,
Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan.) Ortak,detaylı ve uyarlanmış bir anlayış
temelinde; elinizin altında olduğu gibi bu 9 dilin, kültürler arası ticaret dili iletişimi için Karma
Öğrenim Kursunda üzerinde duruldu.
duruldu Bu kurslara PROJEORTAKLARININ bayrakları ve ORTAKLAR
ibareleri üzerinden girebilirsiniz.
Hem web sayfamızda hem de CD-Rom’da
CD
sizlere bizimle ve diğer
iğer proje ortaklarımızla doğrudan
d
iletişim imkânı sunuyoruz. Yani sizler Skype ve sohbet işlevi dışında İletişim butonundan(Web
butonundan(
sayfası
üst tarafında ve devam eden bölümlerde),Impressum’dan
bölümlerde),
vs. Faydalanabilrsiniz
aydalanabilrsiniz. Ve siz diğer ya da
güncel bilgilere RSS-Fonksiyonu üzerinden ve Arama butonundan daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz
Eğer Avrupa Komisyonun görevleri,
görev
hedefleri ve etkinliklerine ulaşmak istiyorsanız web sayfamız
üzerindeki LLP-Logosu
Logosu üzerine tıklayınız:

