
Neden Scholaris? 

Başlıca hedefler: 

Eğitim sistemini destekleyecek bir internet platformu yaratmak 

 

Ana müfredatın uygulanmasına yardımcı olacak bir eğitsel kaynak tabanı 

hazırlamak ve bunları ücretsiz olarak sunmak 

2009’dan beri 



Hedef grup 

Eğitimin her aşamasından ve her tür okuldan 

öğretmenler 

Tüm internet kullanıcılarına açık, özellikle de: 

Okul müdürleri 

Öğrenciler 

Veliler 

Diğerleri 



Scolaris neler sunuyor? 

Ders planları 

Multimedya (egzersizler, karikatürler, slaytlar, oyunlar, filmler) 

Kendi kaynaklarını geliştirme imkanı 

Diğer eğitici materyaller 

kaynaklar: 



Scholaris’in Avantajları 

Kaynaklara ücretsiz erişim 

 

Kaynakların farklı eğitim aşamalarında duyulan ihtiyaçlara 

cevap vermesi (ders planları, egzersizler, metinler, 

karikatür/çizimler, slaytlar, oyunlar, filmler, vb.) 

 

Güvenilirlik ve kalite (uzmanlar tarafından doğrulanmış)  

 

 

 

 



Scholaris’in Avantajları 

Çok sayıda ilgi çekici multi-medya materyali    

 

Nadir bulunan eğitsel materyallere erişim 

 

Kendi eğitsel materyallerini ve derslerini geliştirme imkanı 

 



Görevler 

Kurumsal kullanım 

 

Kaynaklara yeni bir düzen verilmesi 

 

Geliştirilen malzemenin ana öğretim programlarıyla uyumlu olması 

 

Açık/Erişilebilir Eğitsel Kaynaklar Standardında değişiklikler yapılması 

 

Öğretmenlerin kendi modern derslerini geliştirerek bunları öğrencilerle ve 

velilerle paylaşmasına imkan verilmesi 

 

İlgi çekici bir tasarım 

 

Mobil kullanım 

 



Kaynaklar 

Arama mekanizmasında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: 

 katalog 

 ana müfredat çubuğu 

Akıllı arama motoru 

 



Kaynak kataloğu 

  Tanımlanmış ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı arama 



Kaynak kataloğu 

Bir eğitim kademesini ve dersi seçin ve kaynak listesine ulaşın 

 



Ana öğretim programı  

Ana öğretim programında yer alan bir konu başlığını hızlı bir şekilde arayabilme 

Eğitim aşamalarına göre düzenlenmiş tematik gruplar 

Ana öğretim programına referanslar 

Grup ve bölümler arasında net ayrımlar 

Ana öğretim programının her bölümüyle ilgili kaynak 

 

 



Ana öğretim programı  



Portaldaki yeni kaynaklar 

Eylül 2013’ten bu yana öğretmenler yeni eğitsel kaynakları bir çerçeve (serbest) 

lisansla kullanabiliyorlar. Çerçeve lisans belirli bir çalışmanın sahibinin, çalışmasının 

belirli alanlarda kullanılması için kullanıcıya gerekli koşulları sıralayan bir lisans 

sözleşmesidir ki bu da kullanıcıya önemli bir özgürlük verir. Böyle özel bir lisans 

olmadan, bu tür kullanımlar telif hakkı kanununa tabidir: 

Matematik eğitimi I kademe -  100 

Doğal eğitim I kademe - 30  

Anadil - 20  

BT (ICT) - 165 

Biyoloji, kimya III & IV kademe - 75 

 



Sunum sihirbazı 

bireysel bir hesaptan erişilebilir (kayıtlı kullanıcı) 

portal kaynaklarını ya da özel materyalleri kullanarak kişinin kendi dersini 

oluşturmasına imkan verir  

ilginç quizler, egzersizler, sınavlar, ev ödevleri, vb. oluşturmaya imkan 

verir 

hazırlanan materyallerin, öğrencilerin bireysel gelişme hızı ve ihtiyaçları 

da dikkate alınarak doğrudan öğrencilere gönderilmesine imkan verir 

sonuçları otomatik olarak kaydeder 

en beğenilen kaynakların toplanmasına ve diğer öğretmenlerle 

paylaşılmasına imkan verir 



Mobile learning 

 

 HTML 5 standardı 

 mobil sürüm 

 aşağıdaki ortamlara uygun uygulamalar (yakında) 

 Android 

 iOS 



CC-BY-SA lisansı 

 veri paylaşımı için açık standartlar 

 

Erişime Açık Eğitsel Kaynaklar Fikri 



Yeni tasarım 



Yeni tasarım 



Sayılarla Scholaris 



Teşekkür ederim 


