Yeni nesil e-öğrenme platformu

Öğrenme platformu nedir?
Öğrenme platformu, öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirmek için dizayn edilmiştir. Bu yazılım uygulaması
eğitimciler, öğrenciler ve ebeveyinler tarafından kullanılır, dijital eğitim ve öğrenim araçları ile birlikte
herkesin sınıf içi ve dışı eğitim sürecine dahil eder.

Neden itslearning?
· Pedagojik formasyonda hazırlanmış araçlar, okulda ve evde öğrenciyi motive eder,
· Eğitim araç gereçleri işbirliği içinde çalışır ve içerikleri paylaşır,
· Kolay kullanımından dolayı kullanıcıyı çabuk adapte eder,
· Açık API'ler sayesinde kendi araçlarınız ve içerik sağlayacı firmaların eklenmesi,
· Kolayca Web 2.0 bütünleşmesi,
· Bulut teknolojisi ile öğrenme platformu, herzaman ve heryerde kullanım imkanı,
· Bilgilerinizin güvenliğini garanti eder,
· Hızlı uygulamaya geçme, ve bakım ücreti gerektirmez,
· MIS ile entegrasyon,
· Düşük maliyetli lisanslama.

Öğretmek ve Öğrenmek için daha fazla zaman
itslearning eğitim sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Eğitim ve öğrenimi, pedagojik araç gereçler ve
gelişmiş öğrenme teknikleri ile sınıfa getirir. Eğitim araç ve gereçlerinin içerdiği alan, proje sayfaları,
dijital testler, online tartışma forumları, bloglar ve video kayıtları bu araç ve gereçleri öğrencilerin
esinlenmesi ve modern eğitim alanında onları teşvik etmek için kullanabilirsiniz.
Ayrıca, its learning'in gelişmiş sistemi sayesinde gün be gün öğretimin hızlanması, ders planlarının
hazırlanması ve ödev hazırlamaktan rapor hazırlamaya kadar tüm profesyonel eğitimciler, kendilerine
daha fazla zaman ayırabilmekten memnuniyet duymaktadırlar. itslearning'e her zaman ve her yerde
bilgisayarınızdan internet vasıtasıyla bağlanabilirsiniz. Çünkü, yazılım veya kurulum gerektirmez,
güncelleme ve bilgilerin güvenliği ile ilgili problem yaşamazsınız, buna bağlı olarak IT personelinizin
diğer işleri yapması için vakti olacaktır. itslearning milyonlarca eğitimci, öğrenci, idari personel ve
aileler tarafından tüm dünyada kullanılmaktadır.

Sizin içinde onlara katılma zamanı gelmedi mi ?
"Öğrencilerim itslearning ile daha çok ve daha iyi çalışıyor."
Öğretmen, Lycee Jean Moulin, Fransa

Bütün çevrimiçi araç ve gereçler bir yerde
Web 2.0 editörünü kullanarak internette bulunan bir sayfayı dersinize ekleyebilirsiniz.
Çünkü bazı sayfalar diğerlerine oranla daha popülerdir ve biz YouTube, Google Maps, Flickr,
Meebo rooms, Slideshare, TeacherTube , SchoolTube, SchoolTV ve daha fazlasını derslerinizde
kolayca kullanmanız için özel plug-in'ler yarattık.

Microsoft Live Mail size dünyaya bağlar.
Bulut teknolojisi tabanlı olan Microsoft email programı, bütün e-mail hesaplarınızı Live Mail'de
görebilmenize izin verir, hatta Gmail, Hotmail, Yahoo gibi maillerinizi nerede olusanız olun
güvenli bir şekilde her zaman kullanımıza son hali ile hazır hale getirecektir.

Eğitim ihtiyaçlarına göre tasarım

itslearning, öğretme ve öğrenme
alanında öz değerlerinizin gelişimini
destekler. Öğrenme kalitesine ve
bilgi paylaşımına pedagojik
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Yeni programlar, online matematik egzersizleri,
ansiklopedi araştırmaları, sanatsal görseller, bilim videoları…
itslearning uygulama kütüphaneleri tek dokunuşta bütün
favori dijital öğrenim ve eğitim araç gereçlerini size açar.

nasıl kullanacağınız size bağlıdır.

İlköğretim okulları için itslearning

itslearning teknolojiden daha fazlası.
Öğretmenin ve öğrenmenin
düşündürücü ve eğlendirici yolu.
Dersleri yaratabilir, sınav, etkinlikler,
grup konuşmaları ve projelerinizi
hazırlayabilirsiniz ve daha birçok şey..
Hoşuna giden arayüzü seç
İlköğretim eğitiminde arayüzler için dikkat çekici renkler kullanılmış, basit araçlar ve
eğlenceli ikonlar çocukların eğitim ve öğretimde dikkatlerini ve hayallerini arttırır.

İlköğretim okulları 3 tane farklı arayüz
tercih edebilir, bu seçim her bir öğrencinin
beceri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak
yapılır. Hangi arayüzü kullanırlarsa
kullansınlar öğrenciler yazabilir, çizebilir,
hesaplayabilir ve kendi yöntemleriyle
ödevlerini yapabilirler.

Özel öğrencilere destek verir

Orta veya standart ara yüzleri değiştirilerek farklı görünümler verilebilir.
Kolaylıkla kullanıcılara en uygun yüzü seçebilirsiniz.

itslearning her öğrenci için farklı
uygulamalar uyarlamınızı sağlar.
Örneğin, başarılı öğrencileriniz için
ödevlerini zorlaştırabilirsiniz.
Orta düzeydeki bir öğrenciniz için 1 ile 10
arasındaki soruları cevaplamasını, çalışkan
öğrencileriniz için 5 ile 15 arasındaki
soruları çözmelerini isteyebilirsiniz.

Düşünmek ve esinlenmek için
eğitim araç gereçleri

Birçok öğrenme platformunda olmayan özelliklerden biri de ebeveyinlerin kendilerine
özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile istedikleri zaman kendi çocuklarının zaman
çizelgesine, başarılarına ve raporlarına bakabilir, direk olarak öğretmenler ile konuşabilirler.

Öğrencilerin düşünmesi için araçlar
vermenin yanında, itslearning diğer
dijital öğrenme içeriklerini de kullanma
imkanı verir. Siz kendi dijital içeriğinizi
kullanabilirken diğer uluslararası şirketlerin
hazırladığı kaynaklardan da
faydalanabilirsiniz. Örneğin, 2Simple,
Talking Tutor ve Espresso ve oluşturulmuş
içeriği webden direk olarak çalışma
alanınıza koyabilirsiniz. Böylelikle,
okulunuzun elektronik ortamda kullandığı
tüm içerikleri kontrol edebilirsiniz.

Ortaöğretim okulları için itslearning

itslearning, siz ve öğrencileriniz için
sınıf içi araçlarına ve öğrencilerin
kendi kendilerine olan çalışmalarına
inanılmaz zenginlik sağlayacaktır.
Çünkü, birçok yöntem
otomatikleştiğinden, öğretmeye
daha çok vaktiniz olacaktır.
Okul için güvenli sosyal media
itslearning'in entegre raporlama sistemi rehber veya sınıf öğretmenlerine, öğrencilerinin
aktivitelerini, yoklamalarını ve davranışlarını̧ bilgilerini kolay şekilde sunmaktadır.

Öğrenciler genellikle video seyrederler,
sosyal medya gruplarında çevrimiçi olurlar,
resim yüklerler ve tartışma forumlarında
diğer kişilerin sorularına cevap verirler.
itslearning ile öğrenciler, tüm sosyal
medya araçlarını okul içerisinde güvenli
şekilde kullanırlar ve bu ortam okulun
kontrolündedir.

Zaman kazandıran otomatik
raporlama

Öğrenciler dijital testler ile geri bildirimlerini verebilirler. Siz hızlı bir şekilde bir çok
değişik soru biçimi kullanarak test yaratabilir (seçmeli sorudan yazılı şekle kadar) ve
bu tesleri videolarla, görsellerle ve ses dosyaları ile destekleyebilirsiniz.

Yoklama raporlarından ders raporlarına
kadar itslearning'in entegre raporlama
sistemi otomatik olarak her öğrenci veya
grupları için bilgileri günceller ve
kullanımınıza hazır hale getirir.

Kopyayı engellemek
Ödev kaynaklarının çalıntı olup olmadığını
(internet veya okul içerisinde kullanılan)
kontrol eder, ve bilgiler eşleştiği takdirde
sizi haberdar eder. Sınav sırasında TestMode Browser mödülü ile öğrencilerin
bilgisayarlarını kilitler, ve böylelikle
öğrenciler internet veya başka bir
program kullanamazlar.
Hedeflere ve müfredata bağlı olarak öğrencilerinize özel öğrenme planları hazırlayabilir,
özel hedeflerle çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Planların herkes tarafından
görüntülenmesini sağlayıp, öğretmenlerin ve ebeveyinlerin öğrencinin durumunu
takip edip, yorum yapabilmesine izin verebilirsiniz.

Üniversiteler için itslearning

itslearning ile beraber iki şekilde
en iyiye ulaşırsınız: kendi
uygulamanızı geliştirebilir ve
uygulamanızı güvenli bir ortamda
dünya ile paylaşabilirsiniz.
Basitleştirilmiş ve hızlı ders yönetimi

Durum raporu size her öğrenci hakkında bilgi verir. Öğrencilerin performans
seviyelerini hazırladığı kriterlerle ölçtükten sonra seviyelendirmeyi yapar.

itslearning'in hazır ders yönetimi
uygulamaları sayesinde ders yönetimi
kolaylaşıyor. Her şey ders sayfasından
yönetilip, materyaller, öğrenci listeleri ve
ders planları saklanmakta. Öğrenciler giriş
yaptığında kaynaklara kolayca ulaşabilir,
okuma listeleri, paylaştığınız ödevler ve
testleri, öğrencilerin ödevlerini ne zaman
yaptığı hakkında bilgi sahibi olursunuz.
Bir öğrenci ödevini tamamladığında
öğrencinin durumu hakkındaki rapor
otomatik olarak güncellenir, sonuç olarak
öğrencinizin ne yaptığını her zaman
görebilirsiniz.

Gelecek nesil ile işbirliği
Öğrencilerin ve konuşmacıların projelerde birlikte çalışmasını sağlamanın dışında,
itslearning birlikte çalışma araçları, üniversitelerin kendi online derslerini yaratmalarına
izin verir ve tamamlama oranı %90'ın üzerindedir.

itslearning ile öğrenciler başka şehirlerdeki
veya dünyada başka ülkelerde bulununan
aynı sınıfı paylaşan öğrencilerle birlikte
iş birliği yapabilirler. Ders sayfaları,
konferans araçları ve tartışma forumları
tüm öğretmen ve öğrencilerin kullanımına
açık, hatta itslearning'i kullanmayan
kişilere bile.

Hangi içeriği istiyorsanız

Öğrenciler kendi panolarına sahip olurlar, ve bu panoları takip etmekte oldukları
dersler ile birlikte kişisel çalışma dosyalarını, linkleri ve RSS ile zenginleştirebilirler.

YouTube videoları, Flickr slayt gösterileri,
en güncel haberler, komplike matematik
formülleri... itslearning size bir çok
eğitimsel içerik sağlama imkanı verir.
Web 2.0 içeriğini platforma uygulayabilir,
en beğendiğiniz dijital içeriği satın alabilir,
yada açık API'ler sayesinde kendi
uygulamanızı yaratabilirsiniz.

"itslearning'e sahip olan öğretmenler çok daha mutlu olurlar."
Öğretmen ,Ytrebygda Skole, Norveç

itslearning hakkında
its learning, eğitim ihtiyaçlarını anlamaktan ve cevap vermekten dolayı gurur duymaktadır.
Takım arkadaşlarımızın % 20'sinden fazlası öğretmen olup, platformumuz eğitim sektörü için
özel olarak tasarlanmıştır.
Öğrenme platformumuz dünyadaki milyonlarca eğitimci, öğrenci, yönetici ve aileler tarafından
kullanılmaktadır. Eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar bütün kademelerinde, öğrenime destek olmak ve
öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını amaçlamaktayız.
Kaynaklarımızın % 30'unu özel projelerin yayınına, sunucuların desteklenmesine ve ürünlerimizin
geliştirilmesine ayrılmıştır. 1999 yılında Norveç'in Bergen şehrinde ilk ofisimizi açtık. Daha sonra Londra,
Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, Enschede ve Boston'da da ofislerimizi açtık.
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