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Öğrenciler için Özel Ders 
 
' Hareketlilik halindeki Yetişkin ile Etkileşim halindeki Kişi' - HEK 
 
Öğrenme Etkinlikleri için seçin 
 

 
(Öğrenme Etkinlikleri) 

 
Farklı Dillerde: 
 

  

İngilizce 

 

İtalyanca 

 

Hollandaca 

 

Fransızca 

 

Almanca 

 

Türkçe 

 

Arapça 

 
 
En kısa zamanda bir dil seçmiş gibi, bir web sayfası açılır. Tepede aşağıdaki İKİ tıklanabilir düğmeleri belirli 
bir renk ile olacaktır.Aşağıdaki tabloda, her seçenek için Öğrenme Etkinlikleri özetlemektedir: 
 
 

  

Formlar – Temel Özellikler Etkileşimler – Temel Özellikler 

Formlar – Birincil Kişisel Veriler Etkileşimler – Görsel Açıdan 

Formlar – İkincil Kişisel Veriler 
Etkileşimler – Sözlü olmayan İletişim 

Açısından 

 Etkileşimler – Sözsüz İletişim Açısından 

 Etkileşimler – Sözlü İletişim Açısından 

 

Bu bölüm ' Hareketlilik halindeki Yetişkin ile Etkileşim halindeki Kişi' (HEK) için öğrenme etkinlikleri 
sunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun olanını seçiniz. 
 



 Yazılı iletişim bölümünde, 'Hareketlilik halindeki Yetişkin' (HY)lerin form doldururken karşılaştığı zorlukları 
göreceksiniz. 

Siz 

1. Yetişkin-in-Hareketlilik sık doldurmak zorunda tipik bir bürokratik-kurumsal formun farklı yönlerini 
keşfetmek; tipik bir biçimde anlam ve renk, şekil ve semboller etkisini araştırmak; Yetişkin-in-
Hareketlilik doldurmak için karşılaşabileceğiniz zorlukları keşfetmekdoğru kelimeleri ile tipik bir formu 

2. Birincil kişisel verilerin kültürel etkilerini anlamak 

3. İkinci kişisel verilerin kültürel etkilerini anlamak. 

Konuşma ve Yetişkin-in-İletişim-ile-Hareketlilik (kamu görevlisi, devlet memuru, polis memuru ile etkileşim 
halindeyken Konuştuğu Communication hakkında bölümünde, Öğrenme Etkinlikleri Erişkin Bir-in-Hareketlilik 
(göçmen) olabilir zorluk ile ilgileniyor , tıp doktoru, vb.) 

Siz 

1. Özellikle Adult-in-Hareketlilik ve Yetişkin-in-İletişim-ile-Mobilite arasındaki, iki kişi arasında tipik bir 
etkileşim farklı yönlerini keşfetmek  

2. kamu hizmeti durumlarda anlam ve nesneler, renkler, şekiller ve semboller etkilerini anlamak 
3. iletişim kurarken insanlar vücutlarını nasıl kullanıldığını anlamak 
4. Başkaları konuşurken ses kullanımı hakkında daha fazla bilgi 
5. kamu hizmeti etkileşimleri kullanmak kelimeleri anlamak. 

 
HEK için örnek alınması - yazılı İletişimde renkli seçenek düğmesi seçili 
 

 
 

HEK için örnek alınması - Yazılı İletişim, renkli seçenek düğmesini aşağıdakine benzer bir pencere seçildikten 
sonra.açar. Bu durumda, pencerenin alt kısmında listelenen üç Öğrenme Etkinlikleri herhangi seçebilirsiniz 
Formlar herhangi - Temel Özellikler, Formlar - İlköğretim Kişisel Veriler, Formlar - İkincil Kişisel Verileri. 

 

 
                     
 
Farklı Öğrenme Etkinlikleri ile benzer pencereler diğer renkli düğmelerini seçerek açılacaktır. 
 
 
 



Bir Öğrenme Etkinliğinin ardından 
 
Bir kez bir Power Point sunum açılır önerilen Öğrenme Etkinliklerinden birini seçin: Her bir slayt gezinme 
oklarını kullanarak salytı takip edebilirsiniz. 
Bir içerik bölümünde bir slayttan diğerine geçmeye yardımcı olmak için web sayfasının sol tarafında 
sağlanmaktadır. 
Yukarıdan aşağıya farklı slaytlar üzerinden gidin. 
 
 

 
 

Öğrenme Etkinlikleri aracılığıyla Çalışma 
 
PowerPoint sunumunda köprüler önderlik eder. (tıklanabilen mavi kelimeler) 
 

1. video klip veya ses klipleri 
2. video / ses klipleri kelime transkript 
3. resimleri 
4. bürokratik formları 
5. açısından (belirli bir dönem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız) 
6. egzersizleri. 
 

1. Eğer bir bağlantı, bir video veya ses klibi (örneğin VİDEO 1), bir pencere, bir dil listesi (örneğin, İngilizce, 
İtalyanca, Hollandaca, vb) ile başvuran açılır giden tıkladığınızda. Eğer videoyu görüntülemek veya ses 
dinlemek için tercih ettiğiniz dili seçin. Video / ses klipleri bir liste açılır. 
 
2. Eğer bir video veya ses klibinin kelime transkript bağlamak için gerektiğinde, video veya ses klibinin adı 
(örneğin VİDEO 3 TRANSKRIPT) ile transkript tıklamanız gerekiyor. 
 
3. Diğer durumlarda köprü resimleri açar. 
 
4. Bir pencere dilde (İtalyanca örneğin İngilizce, Hollandaca, vb) oluşan bir liste sunuyorum açılır bürokratik bir 
formu (örneğin FORMU 1) götüren bir bağlantıyı tıkladığınızda. Eğer formu ile çalışmayı tercih dili seçin. 
Formların bir liste açılır. Listeden (yani FORMU 1) sunum rastladı aynı adla formu seçin ve seçtiğiniz dilde 
izleyebilirsiniz. 
 
5. Belirli bir dönem (örneğin MEDENİ HALİ) bir bağlantı rastlamak ve bu terimin anlamı hakkında daha fazla 

bilmek istiyorum, bunun için bağlantıya tıklayabilirsiniz.Köprü PowerPoint sunumu için seçtiğiniz dilde vadeli 

getiriyor. 

 
6. Sonunda egzersizleri köprüler olsun. Bunlar üzerinde çalışmak için seçtiniz PowerPoint sunum dili vardır: 



Alıştırmalar için Aktivite Penceresi Oluşturma 
 

Bir egzersiz için bir bağlantıyı tıkladığınızda, bir pencere yapmanız gereken bir aktivite ile açılır.FAALİYET 
PENCERE AÇMAK İÇİN ZAMAN VERMEK.Etkinlik penceresi PowerPoint sunusu dışında ayrı bir pencerede 
açılır. Bir kere, bu etkinlik penceresi olsun bir sınav seçeneklerini işaretleyerek veya soru türü için cümleler 
yazma ya da sadece bir tanım kelimeleri eşleştirerek yoluyla çalışır. 
Aktivitesinde bir soru daha varsa, (tıklamadan önce egzersiz alanının sağ tarafında bir kaydırma çubuğu, 
varsa sen çubuğunu aşağı kaydırmak zorunda GÖNDER) Gönder düğmesini tıklayarak hepsini geçer. 

 

 
 

 
Alıştırmalar için Aktivite Pencere Çıkarma 
 

 Tüm önerilen faaliyetler yanıtlayan bitirdiğinizde, size faaliyetin sonucu kaydetmek zorunda. Bunu 
yapmak için, okumak ve dikkatle faaliyetin sonunda görünür sonuç penceresinde yazılı talimatları 
izleyin. 
 

 
 
 

 Bunu yaptıktan sonra, biz aktivite pencere ve sekmeleri x tıklayarak sonuç penceresini kapatarak 
öneririz. 

 PowerPoint sunumuna geri gidin. 
 
Egzersizi bitirdiğinizde kadar bir slayt bir kaynak (video, ses, terim, resim, formlar, transkript) ve egzersiz 
köprüler olduğunda, kaynak (lar) açık bırakın. 
Bir kez bir egzersiz ve ilgili kaynak (lar) (video, ses, terim, resim, formlar, transkript gibi) ile bitmiş, biz 
PowerPoint geri gidiyor ve yeni bir egzersiz başlamadan önce etkinlik penceresini kapatarak öneririz. 
 
 
 



PowerPoint sunusunu tamamladığınızda, tüm pencereleri kapatın ve başka bir Öğrenme Etkinliğini seçmek 
için BRIDGE-IT course EN’e dönün. 
 
Şimdi tıklayarak öğrenme faaliyetleri yoluyla çalışmaya başlayabilirsiniz 
 

 
(Öğrenme Etkinliği) 

     

  
 
 



Hareketlilik halindeki Yetişkinler için - KY 
 
Aşağidaki farklı dillerde hazırlanan Öğrenme Etkinliklerini seçebilirsiniz 
 

 
 

  

İngilizce 

 

İtalyanca 

 

Hollandaca 

 

Fransızca 

 

Almanca 

 

Türkçe 

 

Arapça 

  
En kısa zamanda bir dil seçmiş gibi, bir web sayfası açılır. Tepede aşağıdaki İKİ tıklanabilir düğmeleri belirli 
bir renk ile olacaktır.Aşağıdaki tabloda, her seçenek için Öğrenme Etkinlikleri özetlemektedir: 
 
 

AM  C 

Formlar – Temel Özellikler Etkileşimler – Temel Özellikler 

Formlar – Birincil Kişisel Veriler Etkileşimler – Görsel Açıdan 

Formlar – İkincil Kişisel Veriler Etkileşimler – Sözlü olmayan İletişim Açısından 

 Etkileşimler – Sözsüz İletişim Açısından 

 Etkileşimler – Sözlü İletişim Açısından 

 
Bu iki bölüm aşağıdaki Öğrenme Etkinlikleri sunar. İhtiyaçınıza en uygun olanı seçin. 
 
Yazılı İletişim ile ilgili bölümünde, Öğrenme Etkinliklerinde “Hareketlilik halindeki Yetişkin” gibi bir göçmen 
formları dolduruyor olabilir. 
 
Siz 

1. Yetişkin-in-Hareketlilik sık doldurmak zorunda tipik bir bürokratik-kurumsal formun farklı yönlerini 
keşfetmek; tipik bir biçimde anlam ve renk, şekil ve semboller etkisini araştırmak; Yetişkin-in-
Hareketlilik doldurmak için karşılaşabileceğiniz zorlukları keşfetmekdoğru kelimeleri ile tipik bir formu 
 

2. Birincil kişisel verilerin kültürel etkilerini anlamak 
 

3. İkinci kişisel verilerin kültürel etkilerini anlamak. 
 
Bir memur ile konuşurken Sözel İletişim hakkında bölümünde, Öğrenme Etkinlikleri Hareketlilik halindeki 
Yetişkin (göçmen) olabilir zorluk ile ilgileniyor, polis memuru, doktor, vb 



Siz 
 

1. bir  “Hareketlilik halindeki Yetişkin”(göçmen) ve bir 'Yetişkinler-in-İletişim-ile-Hareketlilik (memur, kamu 
görevlisi, doktor, öğretmen, polis memuru, vb) arasındaki tipik bir diyaloğun farklı yönlerini keşfetmek 
2. kamu hizmeti durumlarda nesneler, renkler, şekiller ve semboller anlamını anlamak 
3. iletişim kurarken insanlar vücutlarını nasıl kullanıldığını anlamak 
4. Başkaları konuşurken ses kullanımı hakkında daha fazla bilgi 
5. kamu hizmeti etkileşimlerde kullanılan kelimeleri anlamak. 

 
 

 
 
HY için örnek alınması - Yazılı İletişim, renkli seçenek düğmesini aşağıdakine benzer bir pencere seçildikten 
sonra.açar. Bu durumda, pencerenin alt kısmında listelenen üç Öğrenme Etkinlikleri herhangi seçebilirsiniz 
Formlar herhangi - Temel Özellikler, Formlar - İlköğretim Kişisel Veriler, Formlar - İkincil Kişisel Verileri. 
 
 

 
 
Farklı Öğrenme Etkinlikleri ile benzer pencereler diğer renkli düğmelerini seçerek açılacaktır. 
 

Bir Öğrenme Etkinliğinin ardından 
 
Bir kez bir Power Point sunum açılır önerilen Öğrenme Etkinliklerinden birini seçin: Her bir slayt gezinme 
oklarını kullanarak salytı takip edebilirsiniz. 
Bir içerik bölümünde bir slayttan diğerine geçmeye yardımcı olmak için web sayfasının sol tarafında 
sağlanmaktadır. 
Yukarıdan aşağıya farklı slaytlar üzerinden gidin. 
 
 
 
 



 
 
1. Eğer bir bağlantı, bir video veya ses klibi (örneğin VİDEO 1), bir pencere, bir dil listesi (örneğin, İngilizce, 
İtalyanca, Hollandaca, vb) ile başvuran açılır giden tıkladığınızda. Eğer videoyu görüntülemek veya ses 
dinlemek için tercih ettiğiniz dili seçin. Video / ses klipleri bir liste açılır. 
 
2. Eğer bir video veya ses klibinin kelime transkript bağlamak için gerektiğinde, video veya ses klibinin adı 
(örneğin VİDEO 3 TRANSKRIPT) ile transkript tıklamanız gerekiyor. 
 
3. Diğer durumlarda köprü resimleri açar. 
 
4. Bir pencere dilde (İtalyanca örneğin İngilizce, Hollandaca, vb) oluşan bir liste sunuyorum açılır bürokratik bir 
formu (örneğin FORMU 1) götüren bir bağlantıyı tıkladığınızda. Eğer formu ile çalışmayı tercih dili seçin. 
Formların bir liste açılır. Listeden (yani FORMU 1) sunum rastladı aynı adla formu seçin ve seçtiğiniz dilde 
izleyebilirsiniz. 
 
5. Belirli bir dönem (örneğin MEDENİ HALİ) bir bağlantı rastlamak ve bu terimin anlamı hakkında daha fazla 

bilmek istiyorum, bunun için bağlantıya tıklayabilirsiniz.Köprü PowerPoint sunumu için seçtiğiniz dilde vadeli 

getiriyor. 

 
6. Sonunda egzersizleri köprüler olsun. Bunlar üzerinde çalışmak için seçtiniz PowerPoint sunum dili vardır: 
 



Alıştırmalar için Aktivite Penceresi Oluşturma 
 
Bir egzersiz için bir bağlantıyı tıkladığınızda, bir pencere yapmanız gereken bir aktivite ile açılır.FAALİYET 
PENCERE AÇMAK İÇİN ZAMAN VERMEK.Etkinlik penceresi PowerPoint sunusu dışında ayrı bir 
pencerede açılır. Bir kere, bu etkinlik penceresi olsun bir sınav seçeneklerini işaretleyerek veya soru türü 
için cümleler yazma ya da sadece bir tanım kelimeleri eşleştirerek yoluyla çalışır. 
Aktivitesinde bir soru daha varsa, (tıklamadan önce egzersiz alanının sağ tarafında bir kaydırma çubuğu, 
varsa sen çubuğunu aşağı kaydırmak zorunda GÖNDER) Gönder düğmesini tıklayarak hepsini geçer. 
 

 
 

 
Alıştırmalar için Aktivite Pencere Çıkarma 
 

 Tüm önerilen faaliyetler yanıtlayan bitirdiğinizde, size faaliyetin sonucu kaydetmek zorunda. Bunu 
yapmak için, okumak ve dikkatle faaliyetin sonunda görünür sonuç penceresinde yazılı talimatları 
izleyin 

 
 

 Bunu yaptıktan sonra, biz aktivite pencere ve sekmeleri x tıklayarak sonuç penceresini kapatarak 
öneririz. 

 

 PowerPoint sunumuna geri gidin. 
 
Egzersizi bitirdiğinizde kadar bir slayt bir kaynak (video, ses, terim, resim, formlar, transkript) ve egzersiz 
köprüler olduğunda, kaynak (lar) açık bırakın. 
Bir kez bir egzersiz ve ilgili kaynak (lar) (video, ses, terim, resim, formlar, transkript gibi) ile bitmiş, biz 
PowerPoint geri gidiyor ve yeni bir egzersiz başlamadan önce etkinlik penceresini kapatarak öneririz. 
 
Aşağidaki farklı dillerde hazırlanan Öğrenme Etkinliklerini tıklayarak seçebilirsiniz 
 
 



 
(Öğrenme Etkinliği) 

     
(İN) (İT) (TR) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 


