
ÖĞRETMEN
ARAÇ
KUTUSU

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan
içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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Bu araç kutusu, bir öğretmen olarak, öğrencilerle etkileşim kurmak ve
öğrenme   sürecine öğrencileri  dahil  etmek  için  sınıfta  hangi   yenilikçi
araçları kullanabileceğiniz konusunda size bilgi sağlayacaktır. Hangi
araçların en verimli, daha az zaman alıcı ve sınıfta kullanımının eğlenceli
olduğu, farklı öğretim etkinliklerini hedefleyen araştırmaya
dayanmaktadır.

Tüm araçlar dört ana kategoriye ayrılmıştır;

Etkileşimli sunum araçları
Animasyon oluşturma araçları
Dijital işbirliği ve değerlendirme araçları
Oyuna dayalı öğrenme
 
Her aracın kendi özellikleri ve uzmanlıkları, erişilebilirlik özellikleri ve
maliyetleri vardır. Yenilikçi araçlarla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri bu
belgede bulacaksınız.
 
Okumanın keyfini çıkarın, ilham alın ve bu yenilikçi araçları sınıfa dahil
edeceğinizi umuyoruz!

TCCVET Konsorsiyumu.

https://youtu.be/nu46uDbTZvc
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Tanıtım
İçerik Tablosu

Etkileşimli Sunum
CmapTools
Flickr
ISSUU
Mentimeter
Prezi

Animasyon Oluşturma
Make a Gif
Powtoon
ThingLink
Animaker

Dijital İşbirliği  & Değerlendirme
Google Keep
OneNote
Padlet
Plickers
Poll Everywhere

Oyuna Dayalı Öğrenme
Kahoot!
Quizlet
Quizizz
TCC VET Partnership

İçerik Tablosu

https://youtu.be/nu46uDbTZvc
https://youtu.be/nu46uDbTZvc


CmapTools

https://cmap.ihmc.us/cmaptools/

EN, ES, IT, PT, FR, GR, CA, EU, TR, SV, FI,
ET, NL, DE, ZH, CS, GL, JA
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Etk�leş�ml� Sunum

Yapıcı, Gezinme, Paylaşma, Eleştirme

CmapTools yazılımı, kullanıcılara kavram haritaları olarak gösterilen bilgi
modellerini oluşturma, gezinme, paylaşma ve eleştirme yetkisi verir. Kullanıcıların
diğer birçok özelliğin yanı sıra kişisel bilgisayarlarında Cmap'lerini oluşturmalarına,
bunları internetin herhangi bir yerindeki sunucularda (CmapServers)
paylaşmalarına, Cmap'lerini sunuculardaki diğer Cmap'lere bağlamalarına,
sunuculardaki konsept haritalarının web sayfalarını otomatik olarak oluşturmalarına,
haritalarını İnternet'teki diğer kullanıcılarla eşzamanlı olarak (aynı anda)
düzenleyebilir ve kavram haritasıyla ilgili bilgiler için web'de arama yapabilirsiniz.
CmapTools, düşüncelerini   grafik olarak ifade etmek için dünya çapında
kullanılmaktadır.

Özell�kler� Mal�yet
Canlı etkileşim için sorular oluşturma
Kişisel bilgisayarınızda Cmap'ler oluşturun ve
bunları internette herhangi bir yerde paylaşın.
Haritanızı farklı sunuculardaki diğer kullanıcılarla
eşzamanlı olarak düzenleyin

Platformun kullanımı ÜCRETSİZDİR

D�l Seçenekler�

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
CmapTools, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere bir tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
Kullanılabilir uygulama yok
Platformu kullanmak ve haritaları kaydetmek için bir hesap gereklidir

https://youtu.be/nu46uDbTZvc


Fl�ckr
Sosyal, Esnek, İlham Verici

www.flickr.com

Flickr, gelişmiş ve güçlü özelliklere sahip bir çevrimiçi fotoğraf yönetimi ve paylaşım
uygulamasıdır. Flickr'dan fotoğraf ve videolara bir hesap açmaya gerek kalmadan
erişilebilir, ancak siteye içerik yüklemek için bir hesap açılmalıdır. Kendi resimlerinizi
ödeme yapmadan paylaşabilir ve barındırabilirsiniz. Ancak, bir hesabın
kaydedilmesi, kullanıcıların, yüklediği fotoğrafları ve videoları içeren bir profil sayfası
oluşturmasına olanak tanır ve ayrıca kişi olarak başka bir Flickr kullanıcısını ekleme
olanağı verir. Bu resimleri sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Bu şekilde dersinizi
çocuklar için interaktif ve ilginç hale getirirken, hikayenizi bu resimlerle
desteklersiniz.

Özell�kler�
Sunumunuza kendi videolarınızı ve resimlerinizi
katıştırın veya Flickr'da bulunan resimleri kullanın.
İnsanların fotoğraflarını başkalarının kullanımına
sunmalarına yardımcı olun.
Flickr, fotoğrafları ve videoları düzenlemenin yeni
yollarını etkinleştirmeye yardımcı olur

Mal�yet
Temel hesap ücretsizdir.
PRO hesap, $6 / ay, $50 / yıl  

D�l Seçenekler�
EN, CH, DE, ES, FR, IT, JP, PT, VI, ID

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Flickr, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda çalışır.
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
Tüm resimlere ve videolara erişmek için bir hesap gereklidir
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Etk�leş�ml� Sunum

https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


ISSUU
Keşfet, oku , paylaş!

https://issuu.com/

Issuu, kitap, dergi ve gazete gibi dijital materyalleri görüntülemenizi sağlayan
çevrimiçi bir hizmettir. Siteye yüklenen materyal, bir seferde iki sayfanın
görüntülenmesine ve sayfaya hareketli bir dönüşe izin veren bir formatla, mümkün
olduğunca basılı bir yayın gibi görünecek şekilde yapılmıştır. Issuu'daki belgeler
çevrimiçi görüntülenmek üzere tasarlanmış olsa da, kullanılan cihaza bir kopyasını
kaydetmek mümkündür. Smart Look özelliği, diğer sitelerin barındırılan belgelerini
dijital baskılara dönüştürmesine olanak tanır. Issuu, Time dergisi tarafından 2009
yılının en iyi 50  sitesinden  biri  olarak  seçildi  ve aynı yıl Webby Awards tarafından
onurlandırıldı.

Özell�kler�
Metin  ve fotoğraf içeriğinden hikayeler oluşturun ve
bunları Instagram'da paylaşın
Animasyonları kullanabilirsiniz
Sosyal ağlarınızda kolay paylaşım için her içerik
sayfası için bir video oluşturun
Amp.issuu.com'da AMP formatında yayınlayın 
Videoları telefona kaydedin

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR 
Başlangıç hesabı, 19 $ / ay 
Premium hesap, 40 $ / ay

D�l Seçenekler�
Yalnız İngilizce versiyonu mevcuttur

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
IISSUU, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere bir tarayıcıya sahip tüm cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir, Google+,LinkedIn veya Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz
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Etk�leş�ml� Sunum

https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Ment�meter
Kendiliğinden, Etkileşimli, Demokratik

www.mentimeter.com

Mentimetre, etkileşimli sunumlar oluşturmanıza olanak tanır. Sorular, bulmacalar,
anketler, resimler ve slaytlar ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların sunumu sırasında,
izleyiciler cep telefonlarını kullanarak etkileşime girebilir ve sorulara cevap verebilir
veya sunum temasına geri bildirim verebilir. Dışa aktarılan sonuçlar, öğrettiğiniz
konu hakkında daha net bir fikre sahip olmak için her paydaş için son derece
yararlıdır. Mentimetre sunumları eğlenceli ve etkileşimli hale getirir, insanların
katılımını teşvik eder, insanlara yorum yapmaya ve sohbetlere güçlü bir şekilde
katılmaya ilham verir ve öğrenci dostu olan mobil kullanımı içerir.

Özell�kler�
Öğretmenler için ayrı bir hesap vardır, sınıfta
öğretmek için size özel özellikler sunar.
Öğrencilerin Mentimetre'nizi oynamak için hesaplar
oluşturmasına gerek yoktur, Mentimetrenize erişmek
için benzersiz bir kod doldururlar
Mentimetre otomatik olarak karşılaştırır ve analiz eder

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR
Dört ücretli hesap: Başlangıç (16 $ /ay),
PRO (19 $ / ay), PRO + (59 $ / ay) ve
Agency (99 $ / ay)

D�l Seçenekler�
Yalnızca İngilizce mevcuttur ancak oy verme
yönergelerini  öğrenciler için  NL, ES, FR, DE
ve PT dillerine çevirebilirsiniz.

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Mentimetre, bilgisayarlar,tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar iOS, Android ve Windows için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir
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Etk�leş�ml� Sunum

https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Prez�
Kolay, Etkili, Büyüleyici

www.prezi.com

Prezi, PowerPoint gibi geleneksel slayt oluşturma programlarına alternatif olarak
kullanılabilecek bir sunum aracıdır. Prezi, slaytlar yerine, tuvalin çeşitli bölümlerini
seçip yakınlaştırmanıza ve orada sunulan fikirleri vurgulamanıza olanak tanıyan
büyük bir tuval kullanır. Prezi, metin, resim ve videoların kullanımını destekler ve
ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz bir şablon koleksiyonu sunar. Ayrıca
gitmek istediğiniz herhangi bir yere tıklayıp sürüklemenin yanı sıra yakınlaştırıp
uzaklaştırabilirsiniz. Prezi, PowerPoint'ten daha organize, ilgi çekici, ikna edici ve
etkilidir ve statik metin yerine net görsellere ve harekete sahiptir.

Özell�kler�
Prezi, öğrenciler ve öğretmenler için eğitici ücretsiz
lisanslar sunar, halkın erişemeyeceği özel sunumlar
oluşturur.
Her yerde, çevrimiçi ve çevrimdışı sunum
yapabilirsiniz. 
Seslendirme kullanabilirsiniz.
Mobil uygulamayı uzaktan tıklama için kullanabilirsiniz.

Mal�yet
Kullanımı ücretsizdir. 
EDU Plus hesabı ise aylık 7 €

D�l Seçenekler�
EN, ES, DE, FR, PT, JP, IT, KO, HU

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Prezi, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda çalışır.
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir
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Etk�leş�ml� Sunum

https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM


Make a G�f
Kolay, Yaratıcı ve ilham Verici

www.makeagif.com

Make a Gif, videoları, resimleri, web kamerası ve youtube'u animasyonlu bir GIF'e
çeviren bir uygulamadır; Grafik Değişim Biçimi. Bir gif oluşturmak için basit adımlara
sahip olduğu için kullanımı gerçekten çok kolay: günümüzde hareketli ve statik
görüntüler oluşturmanın en etkileşimli biçimi. Eğlencelidir, çünkü kendi resimlerinizi
bile kullanabilir veya yükleyebilir ve "hikayeler" yaratabilirsiniz. Bu platformu
kullanarak bir prosedürün veya bir olayın ilerlemesini sunabilir ve tek bir kelime bile
söylemeden GIF alışverişi yapabilirsiniz. Statik görüntülerden daha yüksek etkileşim
oranı ve etkileşimi nedeniyle mükemmel bir platformdur. GIF'ler, izleyicilerinizin
dikkatini çekmenin ideal yoludur.

Özell�kler�
Resimleri, YouTube, FaceBook, Video çevirebilirsiniz
ve hareketli bir GIF için web kamerası.
Kendi resim ve videolarınızı yükleyebilirsiniz.
Sonuçları sunmak ve göstermek için PowerPoints'e
GIF'ler ekleyin.

Mal�yet
Hesabı kullanmak ücretsizdir.
Ücretli hizmetler reklamcılıkla ilgilidir ve
promosyon içerir.

D�l Seçenekler�
Yalnız İngilizce

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Make a Gif, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
Kullanılabilir uygulama yok
Platformu kullanmak için bir hesap gerekli
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An�masyon Oluşturma



Powtoon
Renkli, Modern, Heyecan Verici

www.powtoon.com

Powtoon, profesyonel bir görünüm ve his ile ilgi çekici, animasyonlu videolar
oluşturmanıza olanak tanıyan bir animasyon yazılımıdır. Araç, kullanıcının
platformun arayüzünü tanımak için biraz zamana ihtiyaç duyabileceğini akılda
tutarak oldukça kolaydır. Kullanıcının sunumların arayüzünü oluşturabileceği,
metinler, ekstra görüntüler ve hatta sesler ekleyebileceği ücretsiz şablonlar vardır,
bu da bunu öğrenciler için etkileşimli olabilecek benzersiz bir araç haline getirir. Bir
resim bin kelimeye bedelse, animasyon bir milyon kelimeye bedeldir.

Özell�kler�
Kendi PPT'nizi içe aktarın ve Powtoon ile zenginleştirin.
Boş bir Powtoon ile sıfırdan başlayın
Powtoon hızlıdır, bir profesyonel Powtoon’u sadece 20
dakikada yaratabilirsiniz
Powtoon'unuzu sosyal medya aracılığıyla paylaşın
Powtoon EDU: Öğretmenler için ayrı bir hesap, sınıfta
öğretmek için size özel özellikler sağlar

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR
Dört ücretli hesap: Başlangıç (16 $ /
ay), PRO (19 $ / ay), PRO + (59 $ / ay) ve
Agency (99 $ / ay)

D�l Seçenekler�
EN, ES, FR, DE, IT, PT

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Powtoon, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere bir tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır.
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir
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An�masyon Oluşturma

https://www.youtube.com/watch?v=FjaUaJMSl_Y


Th�ngL�nk
Kolay, Kullanıcı-dostu, Akıllı

www.thinglink.com

ThingLink, etkileşimli görsel öyküler, sunumlar ve sanal turlar oluşturarak
görüntülere çevrimiçi iletişim ve öğrenmede yeni bir rol verir. Ek bilgi, ses, video,
yerleştirmeler ve web bağlantılarına anında erişim sağlamak için görüntüleri,
videoları ve 360⁰ medyayı etiketleyerek olasılıklar sonsuzdur. Bir görüntünün belirli
kısımlarında birden çok "etkin nokta" oluşturabilir ve bu görüntüyü bir multimedya
başlatıcıya dönüştürebilirsiniz. Sınıfta bu aracı, mesleki gelişim, öğrenci
çalışmalarını yayınlamak veya etkileşimli öğrenci raporları oluşturmak için bir
teknoloji aracı gibi çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz.

Özell�kler�
Kendi resminizi, videonuzu veya 360⁰ medyanızı
yükleyin ve etkileşimli hale getirin.
Diğer kullanıcılardan gelen medyayı uyarlayın
Öğretmenler için ayrı hesap, sınıfta öğretmek için
size özel özellikler sağlar
Öğrenciler, harmanlanmış veya ters çevrilmiş
öğrenme yoluyla, kendi hız ve yerde öğrenerek
işbirliği yapabilirler.

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR, sınırlı
etiketleme araçları ve kullanıcıları, 1 gruba,
100 öğrenciye kadar sağlar.
PREMIUM hesabının yıllık maliyeti 35 $ 

D�l Seçenekler�
EN, DE, ES, FR, IT, PT, AR, HE, FI 

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
ThingLink, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere bir tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
İOS ve Android için bir uygulama mevcuttur
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An�masyon Oluşturma



An�maker
Hızlı, Kolay,Yaratıcı

www.animaker.com

Animaker, pazarlama, eğitim, iş veya kişisel videolar için çeşitli stillerde
kullanılabilen bir DIY animasyon yazılımıdır. Yazılım tamamen web tabanlıdır
(herhangi bir şey yüklemeniz gerekmez) ve başlaması çok kolaydır. Öğeleri
eklemenize / düzenlemenize olanak tanıyan basit bir sürükle ve bırak arayüzünün
yanı sıra videonuzun nasıl görünmesini istediğinizden emin değilseniz başlamanıza
yardımcı olacak çok sayıda şablon kullanır.

Özell�kler�
Sununuzu her konuda renklendirmek için
Animaker'ı kullanın
Tonlarca görüntü ve format
Videonuzda resimler, karakterler ve ses kullanmak
mümkündür
Sınıflar için yaratıcı bir araç olan Animaker Class'a
erişiminiz var

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR
Ücretli hizmetler (12 - 39 $), özel özelliklere
(video uzunluğu, dışa aktarım yok, markasız
videolar vb.) erişim sağlamakla ilgilidir.

D�l Seçenekler�
EN, ES, PT, DE, FR, RU, KR, IT, JP

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Animaker, web tabanlıdır ve dizüstü bilgisayar ve tabletler dahil olmak üzere tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
Video, videoyu oynatabileceğiniz YouTube'a aktarılabilir.
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir, ancak Google veya Facebook hesabınızı
kullanarak giriş yapabilirsiniz.
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https://www.youtube.com/watch?v=bswQJCAc5F4


Google Keep
Global, Basit, Kullanışlı

https://keep.google.com

Google Keep, Google Drive'a bağlanan ücretsiz bir not alma uygulamasıdır.
2013'ün başlarında başlatılan hizmet, metin tabanlı notlar, listeler, resimler ve
sesli notlar oluşturmak, yönetmek, kaydetmek ve paylaşmak ve ardından
kullandığınız diğer web bağlantılı cihazlardan bunlara tekrar erişmek için
kullanılabilir. Hızlı not almak için idealdir.

Özell�kler�
Keep'in kullanımı kolaydır, arayüz minimal ve sezgiseldir
Tüm not alma uygulamaları arasında en iyi sesli notlara
sahiptir. Bittiğinde, uygulama konuşmanızı metine
dönüştürür ve orijinal ses yeniden oluşturmayı kaydeder
Uygulamayı her zaman her yerde kullanabilirsiniz
 Notlarınızı öğrencilerle veya meslektaşlarınızla paylaşın

Mal�yet
Temel hesap ücretsizdir

D�l Seçenekler�
Her dilde mevcuttur.

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Google Keep, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar iOS, Chrome ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir
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D�j�tal İşb�rl�ğ� & Değerlend�rme

https://www.youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8


OneNote
Organize, Çok Fonksiyonlu, İşbirlikçi

www.onenote.com

OneNote, sınıfı organize etmek için mükemmel bir araçtır. Kendi öğretim
materyallerinizi ve müfredatınızı özel dijital defterinizde saklayabilirsiniz. Araca her
cihazdan erişilebilir, böylece notlarınızı istediğiniz zaman veya yerde kolayca
uyarlayabilir, ayarlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Notlarınıza ihtiyaç duyduğu
netliği vermek için el yazısı notları dijital mürekkep, videolar ve resimlerle
bırakmak mümkündür. Bir tartışma başlatmak ve ek notlar eklemek için içeriği
sınıfınızla paylaşabilirsiniz.

Özell�kler�
OneNote, notlarınızı tüm olası konumlardan
(çevrimdışı olsa bile) kullanmak istediğiniz
herhangi bir cihazla senkronize etme olanağına
sahiptir. 
Öğrencilerinizle işbirliği yapın, bir Sınıf Not Defteri
kullanın
OneNote,Office 365 paketinin bir parçasıdır

Mal�yet
Ücretsizdir
(not: OneNote, Office 365 paketine dahildir)

D�l Seçenekler�
60 dilde mevcuttur.

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
OneNote, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda
çalışır.
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
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D�j�tal İşb�rl�ğ� & Değerlend�rme



Padlet
Eğlenceli, Yaratıcı, İçgüdüsel

www.padlet.com

Padlet, ücretsiz, yaratıcı ve kullanımı kolay bir araçtır ve örneğin  beyin fırtınası
yapmak veya bilgi paylaşmak için dijital bir pin-up tahtası üzerinde birlikte
çalışmanıza olanak tanır. Metin, fikir, soru, resim, web sitesi veya kombinasyonları
yayınlamak mümkündür. Panonuzu, çevrimiçi panonun o anda başka bir kişi
tarafından yapılan değişiklikleri canlı olarak gösterdiği birkaç kanal aracılığıyla
paylaşabilirsiniz. Bu, Padlet'i sınıfta, grup ödevlerinde veya evde aynı anda birden
fazla kişi tarafından kullanılabilen etkileşimli bir araç haline getirir.

Özell�kler�
Padlet Backpack; a separate account for teachers,
it provides you special features for teaching in
class
Invite students to contribute, registration is not
required
It supports (almost) every file type which you can
use in your padlet
Share your padlet with peers

Mal�yet
Temel hesabı kullanmak ÜCRETSİZDİR,
Çanta hesabını 30 gün boyunca ücretsiz
deneyin.
Öğretmen hesabı, 12 $ / ay veya 99 $ / yıl
 Okul hesabı, 1499 $ / yıl   

D�l Seçenekler�
Available in 38 languages 

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Padlet Sırt Çantası; öğretmenler için ayrı bir hesap, size sınıfta öğretmek için özel özellikler sağlar
Öğrencileri katkıda bulunmaya davet edin, kayıt gerekli değildir
Pedletinizde kullanabileceğiniz (neredeyse) her dosya türünü destekler
Padletinizi meslektaşlarınızla paylaşın

14

D�j�tal İşb�rl�ğ� & Değerlend�rme



Pl�ckers
İlgi Çekici,Etkili, Gerçek Zamanlı

www.plickers.com

Plickers, öğrencilerden cihazları kullanmalarını istemeden, öğretmen olarak çoktan
seçmeli sorular sormanıza ve sınıfınızdan kolay cevaplar toplamanıza olanak
tanıyan ücretsiz bir araçtır. Eşsiz barkodlu kişisel kağıt kartlar sayesinde
öğrenciler, kartlarını belirli bir pozisyonda tutarak sorunuzu cevaplayabilirler.
Plickers uygulamasıyla taradıktan sonra, öğrencileriniz tarafından verilen tüm
cevapların bir özetini anında alırsınız. Öğrenciler için (ücretsiz) kartları
yazdırmanız gerekir, ancak bu kartları birden çok kez kullanmanız mümkündür.
Plickers, sınıfa başlamak, fikir edinmek veya sadece incelemeden hemen önce
müfredat alıştırması yapmak için kullanabileceğiniz etkinleştirme aracıdır.

Özell�kler�
Soruları önceden hazırlamanız ve kartları
yazdırmanız gerekir
Anında sonuç alırsınız
Öğretmen olarak kullandığınız mobil uygulamadaki
maç kağıdını kullanarak net bir genel bakış edinin
Öğrencilerin cihazlara ihtiyacı yoktur

Mal�yet
  Ücretsizdir
    

D�l Seçenekler�
Sadece İngilizce mevcuttur

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Plickers, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
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Poll Everywhere
İlgi Çekici, Canlı Etkileşim, Esnek

www.polleverywhere.com

Poll Everywhere, tek taraflı sunumları izleyicilerle iki yönlü konuşmalara
dönüştürür. Bu web tabanlı izleyici yanıt sistemi, etkileşimli etkinlikleri doğrudan
sunumunuza eklemenize olanak tanır. Seyirci, web üzerinden veya telefonlarına
SMS yoluyla yanıt verir. 

Herkes bir sonraki toplantı, ders veya konferanslarına heyecan katmak için kendi
canlı bilgi yarışmasını oluşturabilir. Seyirci üyeleri soruları cep telefonlarından
yanıtlar ve skor tablosu güncellemeleri sıralamalarla birlikte canlı olarak izler.

Özell�kler�
Canlı etkileşim için sorular oluşturun
Her Yerde Anket, hedef kitlenizi yanıt vermeye davet
eder ve sonuçları anında gösterir
Hedef kitlenizle canlı etkileşim
Büyük ekranda görüneni kontrol edebilirsiniz

Mal�yet
Temel hesap kullanımı ücretsizdir 
Engaging hesabını kullanmak için  42 $ / ay 
Takım hesabı  84 $ / ay

D�l Seçenekler�
Yalnız İngilizce mevcuttur

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
 Poll Everywhere, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır.
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir.
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https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q&feature=youtu.be


Kahoot!
Basit, Küresel, İlgi Çekici

www.kahoot.com

Kahoot! okullarda ve diğer eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi olarak kullanılan
oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Kahoot! Dakikalar içinde eğlenceli öğrenme
oyunları oluşturmayı, keşfetmeyi, oynamayı ve paylaşmayı kolaylaştırır - her konu
için, herhangi bir dilde, herhangi bir cihazda ve her yaş için. Öğrenme oyunları,
kullanıcı oluşturmaya izin veren ve bir web tarayıcısı, telefon veya uygulamanın
kendisi aracılığıyla erişilebilen çoktan seçmeli sınavlardır. Kahoot! öğrencilerin
bilgilerini gözden geçirmek, biçimlendirici değerlendirme için veya geleneksel sınıf
etkinliklerinden bir mola olarak kullanılabilir.

Özell�kler�
Öğrenciler oyunu oynamak için kendi cihazlarını kullanır
Öğrencilerin bir hesaba ihtiyacı yoktur, oyun alanına
girmek için bir PIN kullanırlar
Kahoot! okullar için ayrı bir hesabı vardır, size sınıfınızda
öğretmek için özel özellikler sağlar! 
Kahoot her soru veya oyundan sonra öğrencilerinizin
sonuçlarını gösterir

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR
Plus hesabı, öğretmen başına aylık 1 $
Pro hesabı, öğretmen başına aylık 3 $

D�l Seçenekler�
Yalnızca İngilizce olarak mevcuttur, ancak
eğiticiler YouTube'da farklı dillerde mevcuttur

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Kahoot! bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcılı tüm cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar iOS ve Android için mevcuttur Platformu
Kullanmak için bir hesap gereklidir.
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Qu�zlet
Eğitici,Yaratıcı ve Görsel

www.quizlet.com

Quizlet, Andrew Sutherland tarafından Ekim 2005'te oluşturulan bir eğitim web sitesi
ve mobil uygulamadır. Quizlet, öğrencileri öğrenme kartları ve çeşitli oyunlar ve
testler yoluyla eğitir. Quizlet, öğrendiklerinizi öğrenmenin, pratik yapmanın ve
ustalaşmanın en kolay yoludur. Kendi eğitim kartlarınızı (bilgi kartları) oluşturun
veya diğer öğrenciler tarafından oluşturulan milyonlarca kart (bilgi kartı) arasından
seçiminizi yapın. Hazırlanmak için 5 ila 10 dakikaya ihtiyacınız var ve ilk andan
itibaren bilgisayar, mobil, tablet veya kağıt ve kalemle basılmış alıştırmalar üzerinde
yüzlerce saatlik aktivite oluşturabilir ve görselleştirebilirsiniz.

Özell�kler�
Quizlet'in olanaklarını ve işlevlerini keşfetmek için farklı
modları kullanın: Öğrenme Modu, Yazma Modu,
Birleştirme Modu ve eğitim kartları
Materyalleri farklı dillerde dinleyebilirsiniz
Öğrencilerinizin öğrenmesini istediğiniz herhangi bir
konu veya dil için eğitim kartları (bilgi kartları) oluşturun

Mal�yet
Temel hesap ÜCRETSİZDİR
Go hesabı, 11,99 $ / ay
Plus hesabı, 19,99 $ / ay
Öğretmen hesabı, 35,99 $ / ay

D�l Seçenekler�
Araç yalnızca İngilizce olarak mevcuttur, ancak
sorular tüm dillerde oluşturulabilir ve web sitesi
15 dilde mevcuttur

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk
Quizlet, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere bir tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
Uygulamalar Windows,iOS ve Android için mevcuttur
Platformu kullanmak için bir hesap gereklidir.
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Qu�z�zz
Kullanıma Hazır, Bağımlılık Yapan, Harika

www.quizizz.com

Quizizz, tüm öğrencilerinizin birlikte pratik yapmasına olanak tanıyan eğlenceli bir
çok oyunculu sınıf etkinliğidir. Quizizz, hem sınıfta hem de ev ödevi olarak
eğlenceli değerlendirmeler yapmanızı sağlayan bir araçtır. Her öğrencinin /
takımın bir cihaza ihtiyacı vardır ve sınavları oluşturup meslektaşlarınızla
paylaşabilirsiniz. Öğrenciler, bir hesap oluşturmadan bir oyun koduyla bir sınava
doğrudan katılabilir. Öğretmenler tarafından oluşturulmuş milyonlarca sınavdan
oluşan Quizizz kitaplığından seçim yapın veya Quizizz düzenleyicisini kullanarak
kendi sınavınızı oluşturun. Tek bir tıklamayla sonuçlara genel bir bakış elde
edersiniz ve öğrencilerin nerede gelişebileceğini bilirsiniz.

Özell�kler�
Mükemmel testi seçin veya kendi testinizi oluşturun. 
Öğrenciler kendi hızlarında meşgul olurlar. 
Sınıfta birlikte bir Canlı Oyun oynayın veya Ev
Ödevi Modunu kullanın
Öğrenciler kendi cihazlarını kullanıyor
Quizizz not verir ve sonuçları size gösterir

Mal�yet
Platformun kullanılması ücretsizdir.

D�l Seçenekler�
EN, NL, FR, ES, PL, RU ve daha fazlası gelecek
Akıllı Dil Tanımlayıcı, tarayıcınızın tercih ettiği dili
otomatik olarak algılar.

Er�ş�leb�l�rl�k ve Uyumluluk

Quizizz, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere tarayıcıya sahip tüm
cihazlarda çalışır. 
İOS, Chrome ve Android için bir uygulama mevcuttur
Testinizi kaydetmek için bir hesap gereklidir
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