Her zaman bir arada...
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Yabancı Dİl Öğrenebİleceğİmİz
Ücretsİz Uygulamalar

Evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu dönem, yeni hobilerin yanı sıra
yeni yetkinlikler kazanmak için de bir fırsat.
Bu süreçte kendimize yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biri de yeni bir
dil öğrenmek ya da bir zamanlar eğitimini aldığımız ancak bir süredir pratik
yapmadığımız için paslanmaya başladığımız dillerin üzerine eğilmek.
Bu sebeple, “Bir Arada” serimizin bu bölümünde, yabancı dil öğrenmemize
yardımcı olabilecek ve ücretsiz sürümleri bulunan akıllı telefon uygulamalarını
derledik.

Duolingo
En popüler dil öğrenme uygulamalarından biri olan Duolingo hem
mobil hem de masaüstü platformları destekliyor. Duolingo sayesinde
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Japonca da dahil olmak
üzere tam 36 dil öğrenmek mümkün. Hatta uygulama, Star Trek
hayranları için Klingon dil desteği bile sunuyor.

Busuu
Popülerlik açısından Duolingo ile yarışan Busuu da ücretsiz bir dil
öğrenme uygulaması. 12 farklı dilde dersler ve alıştırmalar sunan
Busuu ayrıca bizlere öğrendiğimiz dili doğuştan konuşan kullanıcılarla
yazışarak pratik yapma imkanı da tanıyor. Busuu’yu hem iOS hem de
Android telefonlarda kullanmak mümkün.

Memrise
Hem ücretli hem ücretsiz sürümleri bulunan Memrise, özellikle kelime
dağarcığımızı geliştirmek ve bir dilde en fazla kullanılan cümleleri
öğrenmek için ideal. Yaklaşık 20 dilde alıştırmalar içeren Memrise,
eğlenceli oyun ve alıştırmalar sayesinde kelime ve cümle öğrenme
sürecini bir hayli hızlı ve pratik bir hale getiriyor.

Drops
Memrise gibi hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler sunan Drops,
daha çok bir Duolingo alternatifi olarak değerlendirilse de dil
öğrenimine yaklaşım olarak rakibinden ayrılıyor. 40’dan fazla dilde
görsel ağırlıklı oyunlar ve egzersizler sunan Drops, her gün sadece 5
dakikamızı ayırmamızı istiyor.

HiNative
HiNative çalıştığımız dili ana dili olarak konuşan insanlarla bizi
buluşturuyor. Bu uygulamanın farkı ise soru-cevap mantığıyla
çalışması. Yani 120’den fazla dilde merak ettiğimiz kelime ya da
ifadeleri soruyoruz ve o dili ana dili olarak konuşan bir kullanıcı bize
detaylı bir cevap veriyor. Bu sistem, özellikle sözlüklerin yeterli
olmadığı ve kültürel referanslar içeren ifadeleri en sağlıklı biçimde
öğrenmemizi sağlıyor.

Elevate
Daha önceki adı Mindsnacks olan Elevate, İngilizceyi en azından
başlangıç seviyesinde bilen kullanıcılar için oyunlar yoluyla dili
ilerletme imkanı sunuyor. Sadece bir dil öğrenme uygulaması
olmayan Elevate, hafızayı ve odaklanma becerilerini de geliştiren
bilimsel bir öğrenme metoduyla çalışıyor. Elevate’in tam sürümünü 7
gün boyunca deneyebiliyor, dilersek sonrasında ücretsiz basit
sürümle de devam edebiliyoruz.

Forvo
Forvo, kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenmemizi sağlayan bir
site. Web sitesine ya da mobil uygulamaya gittikten sonra telaffuzunu
merak ettiğimiz kelimeyi giriyoruz ve ana dili bu dil olan kullanıcıların
kaydettikleri telaffuzları dinleyebiliyoruz. Forvo’da sadece cins
isimlerin değil şehir ya da ünlülerin adları gibi özel isimlerin
telaffuzlarını bulmak da mümkün.

Google Translate
Genelde ufak çeviri ihtiyaçlarımız için başvurduğumuz Google
Translate, aslında dil öğrenme konusunda çok daha büyük bir
potansiyele sahip. Mesela, 100’den fazla dilde çeviri yapabilen
Google Translate’i, öğrenmeye çalıştığımız bir dilde matbu kitap
okurken de kullanabiliyoruz. Zira uygulama, çektiğimiz fotoğraflardaki
metinleri tanıyarak çeviri yapabiliyor.

