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Türkiye’nin ilk e-öğrenme temalı 
pazaryeri olan EGOnimbus ile 
2020 Aralık ayında çıktığımız dijital 

dönüşüm yolunda, eğitim kurumlarına, 
öğretmen ve öğrencilere ışık tutmak 
ve birlikte öğrenme yolculuğu yapmak 
üzere ilk adımlarımızı atarken tanıştık 

Speaking ile. Öğretmen rollerinin sıklıkla 
rehber, moderatör olarak tanımlandığı  
öğretmenin, öğrenci gelişimini takip 
ederek öğrencinin öz düzenleme 
becerilerini de geliştirerek dijital öğrenme 
yolculuğunda eşlik eden rolünün öne 
çıktığı bir dönemde buluştuk Speaking 
ile. artı eğitim Dergisi “Öğretmenler 
Günü” özel sayısında istedik ki öncelikli 
olarak program hakkında bilgi sahibi 
olmak isteyen öğretmenlerimize de 

GELENEKSEL MODELE 
MEYDAN MI OKUYOR

ulaşalım. EGOnimbus Akademi 
üzerinden programa bireysel olarak ve 
özel şartlarla erişim sağlayabileceklerini 
de buradan iletmiş olalım. Speaking Ülke 
Koordinatörü Sandrine ou  ile programa 
dair bir söyleşi gerçekleştirdik. 

peaking şirketindeki  pozisyonunuz 
akkinda bilgi verebilir misiniz?

Speaking, dil öğrenme çözümleri 
üzerine çalışan bir şirket. Ben ise, ülke 
yöneticisi olarak özellikle, İberya ve 

ATAM bölgelerinde son 6 yıldır görev 
yapıyorum. u anda ise Türkiye’nin 
ilk e-öğrenme temalı pazaryeri olan 

EGOnimbus  öncülüğünde Türkiye’deki 
Speaking etkinlikleri ile ilgileniyorum.

Birkaç cümle ile özetleyecek olursanız  

?
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Türkiye’nin ilk e-öğrenme temalı pazaryeri olan LEGOnimbus ile 2020 Aralık ayında çıktığımız dijital 
dönüşüm yolunda, eğitim kurumlarına, öğretmen ve öğrencilere ışık tutmak ve birlikte öğrenme 
yolculuğu yapmak üzere ilk adımlarımızı atarken tanıştık 7Speaking ile. Öğretmen rollerinin sıklıkla 
rehber, moderatör olarak tanımlandığı; öğretmenin, öğrenci gelişimini takip ederek öğrencinin öz 
düzenleme becerilerini de geliştirerek dijital öğrenme yolculuğunda eşlik eden rolünün öne çıktığı bir 
dönemde buluştuk 7Speaking ile. artı eğitim Dergisi “Öğretmenler Günü” özel sayısında istedik ki 
öncelikli olarak program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğretmenlerimize de ulaşalım. 
LEGOnimbus Akademi üzerinden programa bireysel olarak ve özel şartlarla erişim sağlayabileceklerini 
de buradan iletmiş olalım. 7Speaking Ülke Koordinatörü Sandrine Roux ile programa dair bir söyleşi 
gerçekleştirdik.  

7Speaking şirketindeki  pozisyonunuz hakkinda bilgi verebilir misiniz? 
7Speaking, dil öğrenme çözümleri üzerine çalışan bir şirket. Ben ise, ülke yöneticisi olarak özellikle, 
İberya ve LATAM bölgelerinde son 6 yıldır görev yapıyorum. Şu anda ise Türkiye’nin ilk e-öğrenme 
temalı pazaryeri olan LEGOnimbus  öncülüğünde Türkiye’deki 7Speaking etkinlikleri ile ilgileniyorum. 
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peaking dil öğrenme programında 
öne çıkan özellikler nelerdir?

Son 20 senedir eğitim teknolojileri 
ve dijital dil öğrenme pazarında önemli 
yeri  bulunan Speaking’te bizler, şirket 
çalışanlarına ve 15 yaş üzeri öğrencilere, 
dolayısıyla lise ve yüksek öğretim 
kurumlarına 5 farklı dilde, A1-C1 seviyeleri 
arasında, kişisel ihtiyaca bağlı olarak 
değişen içeriklerle, esnek saatlerde 
çevrimiçi ve çevrimdışı yabancı dil öğrenme 
içerikleri sunuyoruz. 

Eşsiz ve kapsamlı içeriği ile dil 
becerilerini kullanmak isteyenler için 
öğrenci ya da meslek sahibi olanlar  

hem pedagojik temelli hem de kişinin iş 
ve gündelik yaşamında da ihtiyacı olan  
yabancı dil becerilerini geliştirebilecekleri  
harmanlanmış çözümler sunmaktayız. 

Eşsiz diyorum  çünkü alışılmış 
uygulamalardan app  farklı olarak, 

Speaking kullanıcının  yönlendirebileceği 
bir ekosistem kurgusuna sahip. Kendi 
seviyenizde erişeceğiniz tüm içerikler 
dışında, programın sunduğu tüm 
seviyelerdeki içeriklere de ulaşabiliyor ve 
tercih ettiğiniz çalışmaları yapabiliyorsunuz 
bu ekosistemde. Ayrıca içerikler yapay zeka 
entegrasyonu nedeniyle neredeyse sınırsız. 
Maruz kalma yöntemi ile biz kullanıcıya 
her gün ortalama 15 dakika sistemde 
çalışmasını öneriyor olsak bile, her gün 

röportaj

Yabanci dil öğrenmenin dijital tasarımı
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saatlerce çalışan kullanıcılar görüyor ki 
tükettikleri tüm içeriklerin yerini anında yeni 
içerikler alıyor. Sistem yapay zeka ile sürekli 
içerik üretiyor her kullanıcıya. 

Bu platform, dijital medyada  bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefonlar  kişiselleştirilmiş 
kisiye göre uyum gösteren  çok geniş bir 

yelpazede öğrenim kaynakları sunarken 
, sosyal iletişim araçları sayesinde 
de kullanıcıyı  sürekli meşgul ederek 
motivasyonunu  ve beceri gelişimini  de 
destekliyor.  

latformun sunduğu en önemli 
özellik,kültürler arası,uluslararası ve 
mesleki gelişim için istenilen ve beklenen 
desteği akıcı, sürükleyici içeriklerle, 
öğrenenin sınırsız pratik yapmasına da 
olanak sağlamasıdır. 

2001 yılından bu yana Speaking beş 
kıtada 20’den fazla ülkeye, 2000’den fazla 
şirkete ve yüksek öğretim kurumlarına 
çözüm sunuyor. Bu platformla 5 farklı dil 
çalışmasını İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İspanyolca ve İtalyanca  senkron ve 
asenkron içeriklerle destekliyor. 500 
binden fazla öğrencinin yanı sıra, Speaking 
platformunun bugün aris, Madrid ve 
Milan’da 30 çalışanı ve 100’den fazla 
iş ortağı öğretmenler, araştırmacılar, 
uzmanlar ve dağıtıcılar   bulunmaktadır. 

peaking kimlere da a  
çok itap ediyor? 

Genelde eğitim sektöründe olan 
kurumlar bu programı tercih ediyor. Dil 
okullari, yüksek öğretim kurumları vb. 

luslararası öğrenme programı kullanan 
okullar hem öğrencileri için hem de 
derslerini özellikle İngilizce dilini kullanarak 
veren öğretmenleri için bu programı tercih 
ediyor. irketler ise çalışanlarının hizmet 
içi eğitim planları kapsamında programı 
kurumsal olarak edinmeyi önemsiyor. 
Fransa’da eğitim kurumlarının %1 si  

inguaid 201  araştırmasına göre , hibrit 
öğrenme modeline sahip   Speaking dijital 
öğrenme platformunu tercih etmiştir. 
Bunun yanında, 2018 yılında Statista nde  
Con ance tarafından da en iyi dil öğrenim 
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programı ödülünü elde etmiştir  Speaking. 

 peaking lise ve üniversite 
öğrencilerine nasıl bir avantaj sağlıyor? 

ok ciddi adanmışlık ve öz düzenleme 
becerileri ile  olsa gerek  

Öğrenenlerin  Speaking platformuna 
24 istedikleri yerden bağlanmaları 

programın en çekici özelliklerinden biri  bu 
hem vakit hem de enerji tasarrufu sağlıyor. 
Öğrenenler otonom olarak kendilerini 
değerlendirme fırsatı buluyorlar  bu da 
motivasyon, merak ve iletişim becerilerini 
artırıyor ve  platformu etkin kullanmalarına 
yardımcı oluyor. ise öğrencileri için bir üst 
öğrenim programına giden yolda yabancı 
dil yeterliliğini geliştirmeyi hede erken, 
program iş yaşamında da yabancı dil 
kullanma becerileri için özel içerikler 
sunduğundan, öğrenenin  ihtiyacına göre 
belirlenen etkinlikler öğrenciyi sıkmadan 
ısırık büyüklüğünde içeriklerle  bite-sized 
content  daha ilgi çekici hale getiriliyor. 

eki programın etkisini nasıl 
ölçüyorsunuz?

Sistem düzenli olarak 25 farklı alanda 
öğrenen performansına ilişkin raporlar 
veriyor. Gelişim takipleri hem öğrenene, 
18 yaş altı ise velisine, he de sistemdeki 
öğretmenlere açık. B1’den aldığımız öğrenci 

B2’ye yoğun pratik yapma imkanı bulduğu 
için gelebiliyor.  

aporlamanın ardından eksik 
tamamlama çalışmaları, tüm becerilerde 
desteklenerek, öğrenenlerin ilerlemesi 
sağlanıyor. Öğrenenlerin sistemde 
kullandıkları dijital defterleri belirli 
aralıklarla öğrenene rastgele sınavlar 
hazırlıyor ve önüne çıkarıyor. Kişi öz 
değerlendirmesini de anlık olarak 
yapabiliyor. 

 peaking ile ilgili gelecek planlarınız 
nelerdir?

rograma düzenli olarak her hafta 200 
yeni video eklenir. Bu çalışma süreklidir. 

aftalık video sayılarını 500’e çıkaracak 
çalışmalarımız da bitmek üzere. İçerik 
çeşitliliğini de artırıyoruz. Yabancı dili 
kullanarak “ irketimizi nasıl tanıtırız  

eklam ajansına nasıl sunum yaparız  
Okul ortamında topluluğa nasıl sunum 
yaparım  rojem için nasıl yatırımcı 
bulurum ” gibi alt başlıklarda yeni dil 
öğrenme içerikleri programa sürekli dahil 
ediliyor. 21. yüzyılın gerektirdiği beceriler 
ile yabancı dil öğrenimi harmanlanıyor. 

Türkiye’de yazılacak başarı hikayelerinin 
tanığı olacağıma inanıyor ve sizlere bu 
paylaşım ile kendimizi anlatma fırsatı 
verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.
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SPEAKING İN NE ÇIKAN ZELLİKLERİ NELER




