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EducationCity.com

EducationCity.com

EducationCity.com hakkında

1999’da kurulduğundan beri EducationCity.com öğrenciyi iyi derecede bağlayan içerik ve olağanüstü kalitesine 
dayanarak eşsiz eğitim deneyimi üretmek vaadine sadık kalmıştır. EducationCity.com teknoloji ile evrimleşen 
yeni dijital öğrenme çağında öğrencilerden ödül ve övgüler alarak müfredatı ve içeriği farklı yollarla vermeye 
kendini adadı. EducationCity.com bugün 15,500 ü aşkın özellikle İngilizcenin ikinci bir dil olarak öğretildiği 
anaokulu ve ilköğretim okulları tarafından güvenilipkullanılmaya başlandı. EducationCity.com müfredat 
içeriğinin hem öğrenciler hem de öğretmen ve veliler için tüm dünya çapında geleceğidir.

Organizasyon

EducationCity.com İngiltere ve Amerika’ da ofisleri bulunan bir lider eğitim içeriği geliştiricisi ve yayıncısıdır.
130 un üstünde yetenekli programcı, sistem tasarımcısı, eğitmen ve okul destek takım çalışanı bulunmaktadır. 
Yeni ve devam eden gelişmeleri geniş bir uzman eğitim danışmanı kitlesi tarafından desteklenmektedir.

Misyonumuz

• Öğrencileri global olarak öğrenme fırsatı ile memnun etmek.
• Öğrencileri etkileşim içerisinde kendi kişisel gelişimleri için ilham vermek.
• Öğretmenlere ve velilere gelecek nesilleri yetiştirme imkanı sağlamak.

Eğitim endüstrisinin kabulü

Son 12 ayda EducationCity.com:
•BETT Exporter of year ödülünü kazandı.
•Primary content and Company of the year 2012 BETT’ in 
finalisti oldu.
•Shortlisted for ICT Company of the Year 2012 BETT Awards ödülünü kazandı.
•Exporter of the year and Company of the year 2012-Education Resources 
Awards’ ın finalisti oldu.
•Practical pre-school award 2011’ in kazananı oldu.

Uluslararası distrübütörler

40’ ı aşkın ülkede bulunan EducationCity.com gelişerek uluslararası distrübütörlerle hızla market paylaşımını 
büyütmektedir. Distrübütörler tarafından okullara eğitimini vererek destek sağlanmaktadır.  

3EducationCity.com



Features and Benefits
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¹ *See Bradford and Worcester surveys and Warren Park Study
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EducationCity.com 15,000’i aşkın üyesinin her hafta 4 milyon aktiviteye girmesi ile online eğitim, öğretim 
ve değerlendirme kaynağına önderlik eder. Kaynak modüler ve İngilizce olarak Matematik, Fen Bilimleri, 
Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce eğitimi 4 ve 13 yaş arasındaki öğrencilere verilmektedir.

Temel yararlar
  Heröğrencinin gelişim sürecini takip edebilme ve öğretmeyi kişiselleştirme:
SuccessTracker özelliği ile takip etme olanağı verir. Her öğrencinin sorusunu ve cevabını kaydeder ve rapor 
tutar.
  Ders kazanımlarını hedef gösterme: 
Kazanım haritası, kazanımları ve en son müfredat değişikliklerini ve öğretme pratiklerini yansıtarak kazanımı 
hedef gösterir. 
  Bütün sınıf için öğretme:
İnteraktif tahtalarda yeni konuya başlarken sınıfta kullanma olanağı verir.
  Sınıftan bağımsız öğretim için kullanma: Öğrencilere binlerce aktiviteye ve teste sadece sınıfta değil evde 
de girme olanağı sağlar.
  Test ve değerlendirme: EducationCity.com’ un testleri sayesinde öğrencilerin akademik gelişim düzeylerini 
değerlendirilir ve tekrar gözden geçirme alıştırmaları sayesinde öğrencileri eksikleri giderme olanağı verir.
  Her yerde her zaman sisteme giriş yapılabilme: 
İnteraktif tahta, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanım sağlayarak öğretmenlerin ders planlaması 
için evlerinde de kullanabilirler.
   İngilizce eğitim: 
Derslerin İngilizce anlatılması öğrencilerin İngilizce dil eğitimine katkıda bulunur.
  Güvenli ve öğrenci arkadaşı: 
İçerik güvenliği kesindir. Öğrenciye kolay kullanım sağlar.

Öğretmen ve öğrenci için tasarım

Öğretmen kullanımı için EducationCity.com: Öğretmen sınıf içinde beyaz tahta ile 
EducationCity.com’ un öğrenme ekranları, konu araçları ve alıştırmaları ile 
öğrencinin öğrenmeye olan ilgilisini arttırarak dersin öğrenciye aktarımını 
mükemmel bir şekilde sağlar.

Öğrenci kullanımı için EducationCity.com: EducationCity.com öğrencilere evden 
kullanım sağlayarak öğretmenlerinin onlar için hazırlamış olduğu alıştırmalara 
ulaşabilirler. Ayrıca EducationCity.com öğrencilere zayıf oldukları alanları 
göstererek yardım eder.

EducationCity.com hem öğrenci hem öğretmen baz alınarak tasarlanmıştır. 
EducationCity.com kuvvetli öğretmen özelliklerini kullanarak her öğrenci için kişiselleştirilmiş
öğrenme deneyimi sunar.



 

EducationCity.com 5

Kazanımları hedef gösterme

EducationCity.com son müfredatı destekler. EducationCity.com’un ödül kazanan içeriği  sınıfta kazanımları 
sağlamak için idealdir. Ayrıca tasarım ve kazanımlara uygun içerik ile zaman ve fazla çaba sarf etmekten
kurtarır.

Öğretme, öğrenme ve değerlendirme

EducationCity.com interaktif tahta kullanımı ile öğretmenin derse başlamasına yardımcı olur. Önceden 
öğrenilmiş konuları konu alıştırmaları ile öğrenimi pekiştirir.  Öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesine 
olanak sağlar.

Sınıf gelişimini görüntüleme

SuccessTracker sayesinde öğrenciden gelen her soru ve cevap kaydedilip raporlanır. Öğretmen bu 
sayede her öğrenciyi nasıl geliştireceğine karar verir ve bu da değerli zamanı kurtararak istediğiniz 
kadar bilgiyi almanızı sağlar. 

Schools subscription

EducationCity.com  her okulun kendine özel ismi 
ve şifresi ile sisteme girmesini sağlar. 
EducationCity.com 1 ay bedava giriş olanağı 
sunarak okulların bu siteye üye olma kararında 
etkili olur. EducationCity.com’un uygun modüler 
formatı sayesinde farklı yaş ve konu gruplarına 
hitap eder.



² Online research survey containing 6,000 schools.
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EducationCity.com üyelerinin profili

EducationCity.com dünyada binlerce sınıfta kullanılmaktadır. İngiltere’deki okulların %40’ından fazlası 
EducationCity.com kullanmaktadır.

EducationCity.com’u farklı eğitim kurumları kullanmaktadır.
• İlköğretim okulları – Ders akışına, bireysel pekiştirmeye, teste -alıştırmaya  ve tekrar gözden geçirmeye 
önderlik eder
• Özel eğitim okulları – Alıştırmaların uzunluk seviyesinin uygunluğu ve anlaşılır olması nedeniyle 
kullanmaktadırlar.
• İkinci eğitim dili İngilizce olanlar
• Bağımsız ve özel okullar
• Uluslararası okullar – 40’ı aşkın ülkede EducationCity.com kullanılmaktadır.
• Kütüphaneler – Ev ödevi aktiviteleri için kütüphanelerde de kullanılmaktadır.

İlham vermesi ve yetiştirmeye etkisi

EducationCity.com 15,500 okul üyesi ile güven sağlamaktadır. Kullanan öğretmenlerin % 99’ u 
EducationCity.com’ u kaliteli eğitim içeriğini kullanmaktan memnundurlar. İnternet üzerinden 
EducationCity.com eğitimi her zaman ve her yerde ulaşılabilir. Etkileşimli eğitim içeriği ile 
EducationCity.com devamlı değişerek öğrencinin öğrenimini geliştirmektedir. İlgi çeken, renkli animasyonlu 
alıştırmalar ile öğrencilerin matematik İngilizce ve fen dersi,  eğitim temellerini geliştirir ve ayrıca yabancı 
dilleri İngilizce dahil olmak üzere desteklemektedir.

EducationCity.com’ u diğerlerinden ayıran özellikler:

• Öğrenciler tarafından tanımlanan eşsiz karakterler

• Güçlü bir marka olarak iyi tanınmış olması

• Yeni ve modern öğrenme teknikleri ile geleneksel eğitim arasında iletişim sağlar.



Ürün Turu

Etkileşimli Öğrenme
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Öğrenme ekranları ve çıktısı alınabilir alıştırmalar

Animasyonlu öğrenme ekranları ile aktiviteleri pekiştirir ve ses 
öğrenme tabanlı olarak tüm sınıf için hem hep birlikte hem de 
bireysel olarak kullanılabilir. Çıktısı alınabilir alıştırmalar sadece 
bilgisayar ile değil sınıf içinde de kullanılır ve ayrıca öğretmenlere 
nasıl kullanılacağına dair rehber olur.

Aktiviteler

Aktiviteler EducationCity.com’ un kalbinde oturmaktadır. 
Pozitif performans pekiştiren aktiviteler kullanarak öğretir ve 
öğrenmeye cesaretlendirir. EducationCity.com’ un alıştırmaları 
ilgi çekerek öğrenciyi cezp eder. Hep birlikte sınıfta şarkı söyleme 
aktiviteleri çıktısı alınacak alıştırma kağıtları ve animasyon videolara 
kadar çeşitli aktiviteler içermektedir.
Her aktivite sonunda bir geri dönüt vardır. Ayrıca öğrencinin 
düzeltmesi gerekenler bir yazıcı yardımıyla alınabilir.

Harfler ve Sesler (Erken yıllar)

İletişim, Dil ve Okuma Yazma erken öğrenme hedefini destekler. 
Öğrencilerini ilgisini çekebilmek ve onlara ilham vermek için 
tasarlanmıştır. 

İspanyolca Videolar

• 5 tane kısa hikaye ile öğrencilerin merakını uyandırarak 
onları heyecanlandırır.
• 7 yaşındaki bir grup maceracı öğrencinin günlük rutinlerini 
gösterir.
• Görsel içeriği olan sözlük, metinler, alıştırmalar, ders planları 
ve öğretmen notları içerir. 
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Konu Araçları

• İlgili akademik seviye ile alakalı açık uçlu öğrenim araçları bulunmaktadır.

• Öğretmenler için mükemmel bir şekilde yeni kavramları tanıtmasında 
yardımcı olur.

• Öğretmenlere yardımcı olmak için bozuk paralardan kesirlere, 
paragraftan bitkilere kadar birçok şeyin araçları bulunmaktadır. 

Her an her yerde kişiselleştirilmiş öğrenme

EducationCity.com’ un kişiselleştirilmiş modülü eğitimi sınıfın ötesine 
taşıyor, ev ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor ve öğrenciyi sınıfın 
dışında da aileyi de içine alarak öğrenmeye itiyor.

 
ThinkIts - Yüksek düşünme becerileri

ThinkIts hızlı, kaynak kullanımı kolaydır ve öğrencileri teşvik eden, yüksek 
düşünme becerilerine odaklanır. İçerik, öğrencilerin bağımsız olarak hem
 birey hem de grup içinde iyi düşünmesini sağlamak için dizayn edildi. 
ThinktIts resim, diyagram, ses ve animasyonlar içerir.

Online Oyun

Online olarak gerçek zamanlı oynanan oyunlar öğrenciler matematik ve 
heceleme bilgilerini diğer öğrencilere karşı gerçek zamanlı olarak yarıştırıyor. 
EducationCity.com öğrencileri matematik ve heceleme kahramanlarına 
dönüştürüyor ve onların hız, beceri ve kendine olan güvenlerini arttırıyor. 
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Kişiselleştirilmiş gözden geçirme yolları 

Test sonucundan yola çıkarak bireysel gözden geçirme yolları otamatik olarak kişiselleştirilmiş 
öğrenme ve gelişim için oluşturulur.  Her aktivite başarılı olarak tamamlandığında görsel 
olarak öğrenciye bildirilir. Bu da demek ki öğrenci her yeni aktiviteye geçtikçe süreci 
tamamlayıp testi tekrardan almaya hazırlanır. 

Test ve değerlendirme

Öğretmenler EducationCity.com ile öğrencilerini test 
edip onların akademik seviyelerini değerlendirebilirler.
Teachers can test and assess pupils’ academic level
with EducationCity.com’s tests. Öğretmenler soruları 
ayarladıktan sonra, modül işaretler ve müfredat 
seviyesine döndürür. Sonra öğrencileri kendi gözden 
geçirme yollarına yönlendirir. Testler matematik 
modülü içerisinde yaşları 5 ila 11 arasındaki fen 
modülü içerisinde ,ise yaşları 9 ila 11 arasındaki 
öğrencilere yöneltilir ve :

• Testler dönem sonunda tekrarlanır.

• Testler öğrenciyi değerlendirmek için ya da gözden
 geçirme amacı ile kullanılır.

Test sonunda öğrenciler puanlarını SuccessTracker’ a 
kaydedebilirler. Otomatik olarak öğrencinin bilgi 
eksiklerinin olduğu yerler tespit edilip kişisel gözden 
geçirme yolu verilir.
 
Yaşıt danışma değerlendirmesi– yaşları 8 ila 11 
arasındaki öğrencilerin matematik testi cevaplarını
yaşıt danışman doğru ya da yanlış olarak işaretler.

Test etme ve gözden geçirme



Konu Filtreleme ve Arama – İstedikleri konuyu bulup o konuya bağlı aktiviteleri seçmelerini sağlar.
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Öğretmen Özellikleri

Müfredat haritası ile müfredatı hedef gösterme

Ders kazanımları Müfredat Haritası ve Konu Filtreleme ile hedeflenir. 
Ders kazanımları direk bir link ile aktivitelere bağlıdır. Müfredat 
Haritası düzenli olarak yeni müfredat ile güncellenir.

Seviye Değiştirme – Sınıfta ya da planlama evresinde düşük ve yüksek seviyelere ait aktiviteleri etkili ve
kolay bir metot ile ayrıştırır
ayarlayabilir. 

Seçenekler Alanı – öğretmenlerin aktiviteleri kendi öğretme tercihine göre ayarlamalar yapabilir. 
Örneğin, öğretmen aktivitelerin sesini kapayabilir, minimum katılım düzeyini daha fazla teşvik için 

myCity ile hedeflenmiş dersler ve seviyeleri 
ayrıştırılmış seviyeler

myCity özelliği ile alt öğrenme grubu yapmak öğrenim kazanımlarına
ait olan aktiviteleri seçmelerini sağlar. Öğrenciler bunları ana 
sayfada kolayca bulabilirler. Farklı myCityler ile farklı öğrencilere 
hedeflenmiş dersler, ayrıştırılmış seviyeler, test ve değerlendirmeler 
ayarlanabilir. Öğretmenlere sitenin hangi bölümündeki aktiviteleri 
bütün bir sınıf ya da bireysel kullanım için oluşturacağına 
yardımcı olur. 



Erişirlilik ve E-güvenlik
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EducationCity.com otomatik olarak süreci SuccessTracker ile takip eder

Bütün sınıfın bireysel olarak sürecini gösterir ve kaydedip raporlar. Öğrenci performans bilgilerine kolay 
ve hızlı giriş öğretmenin öğrenciyi nasıl geliştireceği hakkında kararlar almasında yardımcı olur. 
Yoğun bir sınıfta değerli olan zamanı kurtarır ve istenilen bilgiye kolay ulaşılmasını sağlar.

• Bütün bir sınıfın yada her bir öğrencinin teker teker gelişimini raporlar.
• Öğrencilerin birbirlerine karşı performansını gösterir. 
• İyi ve zayıf olan alanlar kolayca ayrıştırılır.
• Kaynaktan direk olarak alınan bilgiyi dahil eder ve 
çıktısı alınmasını kolaylaştırır.

EducationCity.com erişilirliği ve kapsayıcılığı garanti ediyor.

Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını anlayarak EducationCity.com sosyal ve kültür 
farklılıklarını yansıtarak tasarlamıştır. İçerikte cinsiyet ve ırk ayırımı yoktur. Ayrıca 
EducationCity.com yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin kendilerine uygun şekil ve hızda 
öğretmen yardımı olmaksızın çalışmalarına olanak sağlar. 

EducationCity.com e-güvenliği ciddiye alıyor

EducationCity.com bir online şirket olarak e-güvenlik dünyasında gelişen değişmeleri 
farkındadır.

• EducationCity.com online olarak toplanan kişisel bilgileri güvenli sunucularda 
saklamaktadır. 

• EducationCity.com ailelere ve çocuklarına interneti güvenli kullanmayı öğretiyor. 

Oyunlarda öğretmen isterse okulun ve oyuncuların isimlerini saklayabilir. Bu şekilde 
de e-güvenlik sağlanmıştır.



Övgüler

 
 
         

         

 

 
 
             

EducationCity.com12

Öğretmen ve öğrencilerden 
gelen övgüler...
“

 Bütün oyunlar eğlenceli. Matematikte çok iyi değildim. Bu site bana sayıları öğrenmemde ve 
 kullanmamda yardımcı oldu. Online oynamayı gerçekten seviyorum. Aktiviteler var ama 
 matematik aktiviteleri ve eğlenceliler. Aynı zamanda da öğreniyoruz.”
 Millie, 7 yaşında

   

    

     

     Eğlenceli ve dile eğitiminde kelimeleri hecelemenizde yardımcı 
     oluyor. Onomatopoeia gibi uzun kelimeleri yazdırıyor. 
     Benim ilerlemem de yardımcı oldu.
     Fay, 8 yaşında
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Övgüler

     ...üye olan bir okulda

EducationCity.com bizim müfredatımızla takdire değer ve pozitif bir şekilde anlaşma yapmıştır.
Öğrenciler bunu seviyorlar ve hepsi aktivitelerde yer almak istiyorlar. Derslerimizde aktiviteleri 
öğrencilerin bilgilerini birleştirmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. Öğrenciler online oyun 
özelliği ile öğrendiklerini fark etmeden kendilerini motive ediyorlar.
 

      Hillary Sheridan, Head of Information
      and Communication Technology
      at GEMS Wellington Primary School
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