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Dünya çapındaki farklı eğitim kademelerindeki 22.000’den fazla okul, 8.000’den fazla özel
şirket ve 9.000’den fazla ulusal/uluslararası kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından tercih
edilen Rosetta Stone Library Solution, online dil eğitimi ve öğretimi aracıdır.
Konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini, insanların ana dillerini öğrenirken kullandığı
doğal yöntemlerle geliştiren, patentli ve ödüllü Dynamic Immersion etkileşimli yaklaşımını
kullanan Rosetta Stone Library Solution, 1.000’nin üzerindeki değerlendirmeye göre, 5 yıldız
üzerinden 4,7 puan alarak bu alanda en yüksek puana sahip dil öğrenme aracıdır. İşte bu
nedenle, dünyanın dört bir tarafında, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.
İçeriğinde;





30 farklı dil
Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri için ana dersler
Gramer, kelime bilgisi, telaffuz ve birçok alanda aktiviteler
Tüm cihazlarınızdan kolay erişim

Kapsadığı diller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Almanca
Arapça
Çince
Dari Farsçası
Endonezya Dili
Farsça
Filipin Dili
Felemenkçe
Fransızca
Hintçe
İbranice

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

İngilizce (Amerikan)
İngilizce (İngiliz)
İrlanda Dili
İspanyolca (Latin
Amerika)
İspanyolca (İspanya)
İsveççe
İtalyanca
Japonca
Korece
Latince

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lehçe
Peştuca (Afgan Dili)
Portekizce (Brezilya)
Rusça
Savahilice
Urduca
Türkçe
Vietnam Dili
Yunanca
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Giriş ve Hesap Oluşturma




Kullanıcı adınızı (e-posta adresi) ve şifrenizi giriniz ve çalışmak istediğiniz dili
seçiniz. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız ilk girişinizde seçtiğiniz kullanıcı adı
ve şifre bundan sonraki girişlerinizde geçerli olacaktır.
Ekranın sağ üst köşesinden arayüz dilini değiştirebilirsiniz.

Rosetta Stone’a Dil Öğrenme Aracına Bağlanma


“Launch Rosetta Stone Foundations” bağlantısına tıklayınız ve Rosetta Stone’un
uygulamada açılmasına izin veriniz.
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“Allow” butonuna tıklayarak Rosetta Stone’un mikrofonunuzu kullanmasına izin
veriniz. Konuşma ve telaffuz içeren alıştırmalar için mikrofon gerekmektedir.
Mikrofon bağlantısı olmadan bu alıştırmalar yapılamamaktadır.

Müfredat Seçimi


Seçtiğiniz dil için çalışmak istediğiniz müfredatı belirleyiniz. Alıştırmaların dağılımı
seçiminize göre yapılacaktır. Örneğin “Standard” seçeneğinde tüm yeteneklerden
(Okuma,Yazma, Konuşma ve Dinleme) eşit miktarda alıştırma olacaktır. “Apply
Changes” butonuna tıklayarak seçiminizi tamamlayınız.



Karşınıza ünite ekranı gelecektir. “Start” butonu ile “Core Lesson” olarak adlandırılan
ve aktiviteleri içeren bölümden başlayabilirsiniz. Eğer isterseniz, yine ilgili alıştırmaya
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ait “Start” butonunu kullanarak telaffuz, kelime ya da gramer gibi odaklı aktiviteleri
de tamamlayabilirsiniz. Sol üstteki “Show Menu” ise tüm üniteleri listeleyebileceğiniz
ekranı açacaktır. “Show Menu” butonuna tıklayınız.



İstediğiniz herhangi bir üniteyi seçerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Her 4 ünite, 1
seviye demektir. Dil düzeyinize göre istediğiniz üniteyi seçiniz.
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Her ünite altında 4 ders, her ders altında ise 1 çekirdek ders ve farklı odaklı aktiviteler
yer almaktadır. Tavsiye edilen yöntem sırasıyla ilerlemek olmakla beraber istediğiniz
sırayı tercih edebilirsiniz. “Start” butonlarını kullanınız.

Ses Tanıma ve Mikrofon Kurulumu


İlk alıştırmanızdan önce mikrofon kurulum adımları gelecektir. Öncelikle ses tanıma
için yetişkin erkek (Adult Male), yetişkin kadın (Adult Female) ya da çocuk (Child)
arasından size uygun olanı seçiniz ve “Continue” butonuna tıklayınız.



Hali hazırda kullanmakta olduğunuz mikrofonu seçiniz ve “Begin” butonuna tıklayınız
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5 saniye konuşunuz. Örneğin 5’e kadar sayabilirsiniz.
Mikrofon kurulum işlemi tamamlandıktan sonra “Continue” butonuna tıklayınız.

Alıştırma Ekranı



Artık alıştırmaları yapmaya başlayabilirsiniz.
İstediğiniz zaman sol üstteki Rosetta Stone logosu ile derslerinizin listelendiği “My
Lessons” sekmesine dönebilirsiniz.
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Rosetta Stone, tamamlanan alıştırmaları kaydederek öğrenme sürecinizi takip
etmenize ve kaldığınız yerden devam etmenize olanak verir.

Extended Learning


“Extended Learning” sekmesi altında “Phrasebook” ve “Audio Companion”
alıştırmaları bulunmaktadır. Bu alıştırmalar ile hem günlük hayatta en sık kullanılan
kalıplara çalışabilirsiniz hem de dinleme pratiği yapabilirsiniz.
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“Audio Companion” bölümünden istediğiniz alıştırmaları MP3 olarak indirip,
dinleyebilirsiniz.

Rosetta Stone Dil Öğrenme Aracına Mobil Erişim



Apple cihazınız için App Store’dan, Android cihazınız için Google Play Store’dan
‘Rosetta Stone’ uygulamasını arayınız ve telefonunuza indiriniz.
İndirdiğiniz uygulamayı henüz açmayınız.
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Kütüphane sayfamızın “Veritabanları” bölümünden “Rosetta Stone” sekmesinden ya
da “http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=rosetstone”
adresinden Rosetta Stone’a giriş yapınız.

Not: Kütüphanenin internet ağından bağlanarak giriş yapmanız gerekmektedir.







Rosetta Stone’a bundan sonraki girişlerde kullanacağınız bir kullanıcı adı (herhangi
bir e-posta adresiniz) ve şifre oluşturunuz ve çalışmak istediğiniz dili seçiniz.
“Launch Rosetta Stone Foundations” bağlantısına tıklayınız ve Rosetta Stone’un
uygulamada açılmasına izin veriniz.
Doğrudan Rosetta Stone uygulamasına yönlendirme yapılacaktır ve ünitelerin olduğu
ekran açılacaktır. Artık Rosetta Stone’a giriş yapmış ve cihazınızı yetkilendirmiş
olacaksınız.

Her zaman ve her yerden dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bundan sonraki girişleri
doğrudan mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer cihazınız otomatik olarak kaydetmediyse bir de namespace bilgisine ihtiyacınız
olacaktır. Üniversitenizin kurumsal Rosetta Stone numarası olan namespace alanına
(ns252343) yazınız ve ‘Sign In’ butonuna tıklayınız.
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Öneri I
Rosetta Stone Dil Öğrenme aracı için detaylı bilgilere ulaşmak ve mobil uygulama kılavuzuna
erişmek için aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz.
Mobil uygulama kılavuzu:
https://www.youtube.com/watch?v=Vya2d-zCBdE
Detaylı bilgi:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/rosetta-stone-library-solution

Öneri II
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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