Programın Öne Çıkan Özellikleri
• 1986 yılında Washington, DC’de bir
üniversite bünyesinde kurulmuştur
• İşitme engelliler için tercümansız,
doğrudan eğitim
• İngilizce bilgisi kazanmak ve bunu
geliştirmek amacıyla önceden ASL
(Amerikan İşaret Dili) eğitimi almamış
öğrenciler ELI’de (İngilizce Dil Enstitüsü) bu
beceriyi edinirler

İNGILIZCE DIL ENSTITÜSÜ

• Eğitim ücreti, öğrencinin beceri seviyesine
bakmaksızın tüm eğitim maliyetlerini kapsar
• ELI bünyesinde 60’tan fazla ülkeden gelen
oldukça çeşitli bir öğrenci grubu bulundurur
• Program, her öğrencinin kültürel mirasına
saygı duyarken aynı zamanda akademik ve
kültürel paylaşımı teşvik eder
• Araştırma bazlı, iki dilli öğretim
metodolojisi ve pedagojisi uygulanır

Facebook
GallaudetELI

• Yerel bölge içindeki görülmeye değer
yerlere okul gezileri düzenlenir ve bu
geziler de eğitim ücretine dahildir

Instagram
ELIGallaudet

• ELI’nin kurum içi eğitim hizmeti, ek bir
ücret almadan öğrencilerimize bire bir ders
ve grup dersi imkanı sunar

Twitter
GallaudetELI
YouTube
ELIatGallaudet

• Eğitim, hem güz hem de bahar döneminde
16 hafta sürer
• Sınıflardaki haftalık eğitim saati 18 ila 22
saat arasındadır
• Yeterince talep gelirse 6 haftalık bir
yaz okuluna (isteğe bağlı) katılmak da
mümkündür
Gallaudet Üniversitesi, eşit imkanlar sunan bir
işverendir/eğitim kurumudur ve ırk, cinsiyet,
cinsel kimlik ve/veya cinsel ifade, ulusal köken,
din, yaş, işitme durumu, engellilik, kapalı kıdem
durumu, medeni hal, kişisel görünüş, cinsel
yönelim, aile sorumlulukları, yeterlilik sınavı,
siyasi bağlantılar, gelir durumu, iş veya konut yeri,
hamilelik, doğum veya diğer tüm yasal olmayan
şeylere dayalı olarak ayrım yapmaz.

800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
202-651-5721 (voice)
202-250-2606 (vp)
202-448-6954 (fax)
eli.office@gallaudet.edu
http://www.gallaudet.edu/eli

ELI Misyonu
Gallaudet Üniversitesi’nin İngilizce
Dil Enstitüsü’nün (ELI) misyonu,
Amerika’da ve dünya çapında işitme
engeli ve işitme sorunu bulunan
öğrenciler için yoğunlaştırılmış ESL
programı (İkinci Dil olarak İngilizce)
sunmaktır.

Hem Amerikan İşaret Dili hem de
yazılı İngilizce’de iki dilli eğitim, ELI
öğrencilerine akademik, mesleki ve
kişisel dil hedeflerine ulaşmak için
çok kültürlü bir ortam sunar.

Her dönem, yedi düzeyde ELS dersi sunulabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelişimsel İngilizce, öğrencilerin hem Amerikan İşaret Dilini hem de
yaşamsal İngilizce ifadelerini öğrendiği iki dilli bir derstir
Seviye Bir, ESL becerileri başlangıç seviyesinde olan öğrenciler içindir
Seviye İki, ESL becerileri temel seviyede olan öğrenciler içindir
Seviye Üç, ESL becerileri ileri temel seviyede olan öğrenciler içindir
Seviye Dört, ESL becerileri ortalamanın altı seviyede olan öğrenciler içindir
Seviye Beş, ESL becerileri orta seviyede olan öğrenciler içindir
Seviye Altı, ESL becerileri ileri seviyede olan öğrenciler içindir

ELI’de her dönem sonunda
öğrencilerin ACT olarak bilinen
üniversite giriş sınavına girme imkanı
vardır. Öğrenci, geçer not alması
halinde Gallaudet Üniversitesi’nde
lisans programına kabul edilmek için
başvurabilir. ELI, uygun öğrencilerin
Gallaudet Üniversitesi lisans
programına kabul edilmesi için
tavsiyede bulunur.

Program Açıklaması
Öğrenciler, İngilizce Dil Enstitüsü
(ELI) programına üniversiteye hazırlık
için gereken İngilizce okuma yazma
becerilerini geliştirmek amacıyla
katılır. Bu program, üniversite kredisi
sunmayan üniversite öncesi bir
programdır.

Öğrencilerin uygun sınıfa
yerleştirilmesini sağlamak amacıyla
ELI Öğrenci Oryantasyonu sırasında
yerleştirme testleri yapılır. Bu
testler aynı zamanda öğrencinin ELI
programına ne kadarlık bir süre için
katılması gerektiğini gösterir.

ELI’ye katılma süresini etkileyen çeşitli
faktörler vardır ve anadil yeterliliğinin
önceden geliştirilmesi, mevcut
İngilizce dil bilgisi ve becerileri ve
bireysel öğrenme stili özellikleri
bunlardan bazılarıdır. Normalde ELI
öğrencileri bizimle iki veya üç yıl
geçirir ancak bazıları daha uzun bir
süre kalırken bazıları daha kısa bir
süre kalır. Sınıflar, Yardımcı İngilizce
ve Seviye 1’den (acemi) Seviye 6’ya
(ileri seviye) kadar farklı seviyelerde
mevcuttur.
İngilizceye ek olarak, gereken
durumlarda farklı dersler de
sunulur. Bunlar, Amerikan İşaret Dili,
temel matematik ve kültürler arası
çalışmaları içerir.

Başka derslere yönelik sınıflar da
mevcuttur. Bu dersler, Amerikan
İşaret Dili, uygulamalı İngilizce,
matematik ve kültürler arası
çalışmaları içerir.

ELI programındaki çoğu eğitmen
işitme engellidir ve kolaylıkla
Amerikan İşaret Dili’nde iletişim
kurar. Gerekli ASL becerilerine sahip
olmayan öğrencilere müfredatımızın
bir parçası olarak bu dersler sunulur.  
Çevirmenlere ihtiyaç duyulmaz.
Amacımız, ELI öğrencilerinin
doğrudan ve özgürce eğitmenleriyle
iletişime geçmesini sağlamaktır.

