
Kahoot

Kahoot ile bilgi yarışması (Quiz), tartışma (Discussion),
anket (Survey) ve karıştırma (Jumble) olmak üzere 4 farklı 
kategoride oyunlaştırılmış eğitimler hazırlanabilmektedir.
Kahoot'un temel amacının, öğrenmeyi oyunlaştırarak 
kolaylaştıran bir platform olduğunu söyleyebiliriz.

Kahoot ile oyun 
oluşturmak ve 
oyunlara katılmak 
herkes için ücretsizdir.

Nearpod

Nearpod kullanımı kod mantığına dayanmaktadır.
Nearpod ile çok kolay sunumlar oluşturarak en sonunda bir kod
elde edilebilmektedir ve bu kodu öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. 
Bu şekilde sunumunuz iki tarafta da görünmektedir. Bunun yanı 
sıra pano, anket, boşluk doldurma, hafıza testi, açık uçlu sorular, 
eşleştirme, quiz, flipgrid ve oyunlaştırılmış quiz ekleme imkanıda 
sağlamaktadır.

Nearpod ücretsiz bir 
uygulamadır.Web 2.0 
aracıdır. Ücretli ve 
ücretsiz sürümleri 
mevcuttur.

Mentimeter

Mentimeter' ölçme değerlendirme için kullanılan bir araçtır.
Temel amacı ders veya sunum sonrası öğrencilerin o konu 
hakkında bilgi sahibi olup olmadığını  anlamak için ölçme ve 
değerlendirme yapılabilmesidir. Mentimeter quiz, sunum, anket, 
yarışma ve formlar oluşturulabilen bir uygulamadır.

Sınırsız sunum 
Sınırsız Hızlı Slayt
Temel soru tipleri 
kullanılarak ölçme ve 
değerlendirme,
Görüntü ve PDF dışa 
aktarma

Poll 

Everywhere

Poll Everywhere, online geri bildirimler ve anketler hazırlamaya
olanak sağlamaktadır. Akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla 
eğitmenler tarafından oluşturulan özel anketlere oy vermelerine 
olanak tanıyan dinamik bir çevrimiçi anket platformudur. 
Uygulamada iki tür anket sorusu vardır: çoktan seçmeli veya açık 
metin. Öğrenciler bir akıllı telefon, el cihazı, tablet, dizüstü 
bilgisayar veya bilgisayarla kısa mesaj gönderip, çevrimiçi oy 
verebilmektedir.

Ücretsiz eğitimci 
hesabı ile anketler,  
40'a kadar oy
alabilmektedir.

Turning 

Point

Canlı oylama ve etkileşimli ev ödevi yeteneklerini sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda  çalışanların  veya öğrencilerinizin 
zihinlerine ilişkin içgörüler için sınırsız anketler yapmayı amaçlar. 
Cep telefonu, tablet  veya bilgisayar kullanarak yanıt verme 
becerisinin yanı sıra basit bir uygulama arayüzü mevcuttur. 
Turning Point hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme için çok 
uygundur.

Lisans bilgilendirmesi 
için uygulama web 
sitesi üzerinden 
iletişime geçebilirsiniz.

Google 

Forms

Google Formlar ile kısa yanıtlı sorular, paragraf şeklinde sorular, 
çoklu cevaplı sorular, açılır menülü sorular ile anketler 
hazırlanabilmektedir. Google Formlar kişisel görüş, e-posta gibi 
verileri hızlı bir şekilde toplamanıza imkân sağlayabilmektedir.
Hazırlanılan anketlere amaca uygun temalar, Youtube vidoları ve 
görseller
eklenebilir.
Kişisel bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan sorular hazırlanabilir 
ve yanıtlanabilir. Anket verilerini E-Tablolarda detaylı bir şekilde 
görüntülenebilmektedir.
Cevaplayan kullanıcılardan isteğe bağlı olarak e-postalarını talep
edebilirsiniz.
Formunuza yanıt verilmesi zorunlu olan sorular ekleyebilirsiniz. 
Eklenilen tüm sorular otomatik olarak Drive üzerine kayıt edildiği 
için yedek alma gibi bir duruma ihtiyacınız yoktur.

Google forms , 
formlarınızı ücretsiz 
oluşturma imkanı 
tanımaktadır.

Dijital Öğrenme Araçları



Padlet

Padlet, kullanıcıların yazı, görsel, video gibi materyaller 
ekleyebildiği sanal/dijital bir panodur. İstediğiniz gibi 
özelleştirebilir, plan ve programınızı pano'ya dökebilirsiniz. 
Tutmak istediğiniz notlar, videolar, görseller ve birçok sanal 
materyallerinizi padlette panolaştırabilirsiniz.

Kısmen ücretsiz bir 
uygulamadır.
Birçok özelliğini 
ücretsiz 
kullanabilirsiniz. 
Sadece size 3 tane 
padlet oluşturma sınırı 

Actionbound

Actionbound aracı bilgisayar ortamında hazırlanarak, cep telefonu 
veya tablet ile oynanabilen bir oyundur. İçerisine soru, araştırma, 
ödev vs. gibi birçok seçenek ekleyerek öğrencilere öğrenme ve 
oyun imkânı sunabilen bir araçtır.
Actiobound oyunu ile; Başlangıç noktası belirlenebilir, 
Bilgilendirmeler yapılabilir, Sorular sorulabilir,
Görevler verilebilir
Koordinat belirleyip o koordinata gitmeleri istenebilir, Kare kodlar 
çıkarıp o kare kodları bulmaları istenebilir, Anketler yapılabilir,
Turnuvalar düzenleyebilirsiniz.

Lisans bilgilendirmesi 
için uygulama web 
sitesi üzerinden 
iletişime geçebilirsiniz.

Zoom Poll

Toplantı sırasında kısa sınav veya anket başlatılabilir ve 
katılımcılardan yanıtlar toplanabilmektedir. Toplantıdan sonra bir 
kısa sınav veya anket raporu da indirilebilmektedir. Kısa sınav 
veya anket sonuçlarıyla katılımcı bilgilerini toplanmak 
istenilmiyorsa kısa sınav veya anketler anonim olarak da 
yapılabilmektedir.

)oom Pool programı 
şu anda internet 
üzerinden ücretsiz bir 
şekilde indirilip kısıtlı 
özellikleri ile birlikte 
ücretsiz olarak 
kullanılabilir.

Wordwall

Wordwall, içerisinde çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, 
sürükle bırak gibi farklı türlerde interaktif testler oluşturmaya 
yarayan oyunlaştırma tabanlı bir çevrimiçi değerlendirme aracıdır. 
Wordwall ile öğrencilerin keyif alacağı şekilde, onların süreçlerini 
geliştirecek interaktif
alıştırmalar tasarlanabilmektedir.

Wordwall da toplamda 
5 içerik oluşturduktan 
sonra ücretli üyelikle 
devam etmenizi 
istemektedir.

Playposit

Öğrencilere herhangi bir konu ile ilgili bir video gönderip 
anket,çoktan seçmeli test, boşluk doldurma, uzun-kısa cevap 
tartışma soruları ekleyebileceğimiz bir araçtır. Sorulara 
resim,video,ses kaydıda yüklenebilir. Öğrencilerin cevaplarıda 
yazılı,sesli, video olarak isteyebiliriz.

Lisans bilgilendirmesi 
için uygulama web 
sitesi üzerinden 
iletişime geçebilirsiniz.

Edpuzzle

Edpuzzle video içeriklerini seslendirmek , videoları kolayca 
kırpmak yada video içerisinde quiz yapmak istiyorsanız aradığınız 
web 2.0 aracıdır.
Videolar içerisine çoktan seçmeli , açık uçlu  sorular 
ekleyebilirsiniz. Bu araç sayesinde sanal sınıflar oluşturup 
öğrencilerinizi ekleyebilir ve içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.Video 
içeriği hazırlarken bir çok video platformundan yada kendimizin 
oluşturduğu videolardan ekleyerek düzenleme işlemler 
yapabilirsiniz.
Bu aracın kullandığı video platformları listesi ise;
Edpuzzle video arşivi
Youtube
Khan Academy National Geographic Ted Talks

Edpuzzle, ücretsiz bir 
sanal sınıf  
uygulamasıdır.



Flipgrid

Flipgrid sınıftaki konular için video temelli tartışmaları 
desteklemenin ücretsiz ve basit bir yoludur. Eğitimciler, öğrenciler 
Flipgrid’i okulda ya da evde bağlantıda kalmak ve devam 
ettirdikleri öğrenme deneyimlerini paylaşmayı amaçlamaktadır. 
Flipgrid, öğrencilerin video kullanarak öğrenmelerini 
açıklamalarına veya göstermelerine olanak tanıyan bir yanıt 
sistemidir. Bu yanıtlar konu başlığının altına yüklenir ve öğretmen 
veya diğer öğrenciler tarafından kolayca görüntülenebilmeleri, 
erişilebilmeleri ve yorum yapabilirmelerine olanak sağlar.

Flipgrid, ücretsiz 
erişilebilir bir video 
tartışma
deneyimidir.

Thinglink

Thinglink Web 2.0 aracı ile bilgisayarınızdan, internetten seçmiş 
olduğunuz bir resme interaktif veriler ekleyebiliyorsunuz. Örneğin, 
bir resmin üzerinde bir noktayı seçip Youtube üzerinden bir video 
ya da bilgi verici bir yazı ya da başka görseller ekleyebiliyorsunuz. 
Ya da dersinizle alakalı bir web sitesini kaynak olarak bir görsele 
ekleyebiliyorsunuz. Bu haliyle Thinglink sıkıcı görselleri bile çok 
eğlenceli hale dönüştürebiliyor.

Lisans bilgilendirmesi 
için uygulama web 
sitesi üzerinden 
iletişime geçebilirsiniz.

Powtoon

Powtoon konuşma balonları, şekiller, resimler, karakterler ve  bir 
çok materyal kullanarak bir animasyon oluşturmanıza imkan 
sağlayan bir araçtır. Powtoon'un amacı yeni konuya veya yeni 
üniteye geçiş yaparken konunun alt başlıklarını veya konunun 
önemli bölümlerini dikkat çekici bir şekilde  öğrencilere 
yansıtabilmektedir.

Powtoon hem ücretli 
hem de ücretsiz 
seçeneklere sahiptir. 
Ücretsiz olarak
oluşturabileceğiniz 
ürünler de dersleriniz 
için yeterli olacaktır. 
Bu animasyonları 
oluşturmak tamamen 

Voki

Voki aracı istediğimiz gibi ya da hazır tiplerden birini seçerek 
oluşturduğumuz karakteri (avatarı) farklı dillerde konuşturmamızı 
ve yaptığımız çalışmayı gerek sosyal medya gerek internet siteleri 
gerekse de mail olarak paylaşabileceğimiz bir web 2.0 
uygulamasıdır.  25 dil özelliği olan Voki web 2.0 uygulaması Voki, 
Voki Classroom ve Voki Presenter olmak üzere 3 farklı bölümden 
oluşmaktadır. Ayrıca Android ve İos için tarayıcıdan internete 
girmenize gerek kalmadan Voki uygulamasını kurarak direk 
uygulama içersinden karakter (avatar) oluşturup istediğiniz dilde 
istediğiniz cümleleri söyletebilirsiniz.

Voki aracı ücretsiz, 
diğer bölümleri ise 
ücretlidir. Voki web 
2.0 uygulaması  
internet tabanlı bir 
sistem olduğu için 
akıllı telefon, tablet ve 
bilgisayar ortamında 
rahatlıkla 
çalışabilmektedir.

Perusall

Okumayı,  ilgi çekici  ve  kolektif bir deneyime dönüştürmeyi ve 
eğitimi değiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece tüm öğrenciler 
okuma yapabilecek, sınıfa hazırlıklı gelebilecek ve içeriği 
önemsedikleri için motive olacaklardır. Ayrıca, Perusall 
platformunu iyileştirmek ve öğrencilere, eğitimcilere, 
araştırmacılara ve genel olarak topluma yardımcı olmak için 
Perusall Laboratuarlarındaki çalışmaları kullanarak eğitimi 
geliştirme hizmetinde davranış bilimi ve yapay zeka 
araştırmalarını ilerletmeyi amaçlamaktadırlar.

Kendi yüklediğiniz 
malzemeler ve 
web'den eklediğiniz 
açık eğitim kaynakları 
ücretsizdir.



Creately

Akış şemaları oluşturma ve diyagram oluşturmak için rahatlıkla 
kullanılan bir platformdur. PowerPoint ve Excel gibi MS Office 
uygulamalarını gerektirir. Creately vb organizasyon şemaları, akış 
çizelgeleri,  zihin haritaları, kapasite planlama modelleri, site 
haritaları, UI maketlerini, veritabanı şemalar gibi diyagramlar 
çeşitli oluşturmak için kullanışlı web hizmetidir.
Boş bir şablon kullanarak sıfırdan bir diyagram oluşturabilirsiniz. 
Creately ile Creately web uygulaması internet üzerinden herhangi 
bir tarayıcıdan ulaşılabilir, indirme veya mobil uygulamalara 
yüklemeye gerek yoktur.
SWOT analizi şablonları, projeniz, işiniz veya şirketiniz için 
SWOT analizi yapmanın en kolay yollarından biridir. Şablonlar 
zaten yapılmıştır, bu nedenle yalnızca ayrıntıları doldurmanız 
gerekir. Bu şablonda bulunan farklı renk desenleri, başlıklar vb. 
dakikalar içinde çok profesyonel SWOT diyagramları oluşturmayı 
sağlamaktadır.

Creately hem ücretli 
hem de ücretsiz 
seçeneklere sahiptir.

Peergrade

Öğretmenler, mevcut kütüphaneden oluşturabilecekleri veya 
uyarlayabilecekleri değerlendirme listeleri dahil olmak üzere 
Peergrade aracılığıyla ödevler düzenler. Öğrenciler ödevi 
tamamlamak için metin, dosya, bağlantı, video veya google 
dokümanları gönderebilir. Öğrenciler daha sonra diğer 
öğrencilere anonim geri bildirim sağlamak için değerlendirme 
ölçeğini kullanır ve ardından aldıkları geribildirime yanıt verir ve 
bunları tartışır. Öğretmenler, verilen tüm geri bildirimlerin bir 
özetine erişebilir.
Uygun öğretmen desteğiyle, öğrencilerinize eleştirel geri bildirim 
verme ve alma konusunda öğretmeye yardımcı olmanın güçlü bir 
yolu olmayı amaçlamaktadır.

30 gün boyunca 
ücretsiz kullanımı 
mevcuttur.

Miro

Beyaz bir tahtada sadece yazı yazmakla kalmıyor üzerine 
fotoğraflar koyabiliyor, tablolar yerleştirebiliyor ve aynı anda 
yüzlerce kişi ile birlikte çalışabiliyorsunuz. Dijital ortamdaki kalem-
kağıdınız, post-itiniz, cetveliniz. Takımların ya da bireysel olarak 
kendinizin dijital alanda ortak paydada buluşabilmesini sağlayan 
işinizi, fikirlerinizi, projelerinizi paylaşıp yönetebileceğiniz; 
mesajlaşıp, görüntülü konuşabileceğiniz platformdur.

Miro, farklı ihtiyaçları 
karşılayan 4 farklı 
pakete ek olarak, 
ücretsiz bir versiyon 
sunmaktadır. Google 
Drive ve Slack 
entegrasyonlarının 
yanı sıra, dokümanları 
PDF formatında çıktı Slido Slido, bir ekip görüşmesi, eğitim veya şirket toplantısı yürütüyor 

olsanız da,
katılımcılarınızla etkileşim kurmak, görüşlerini almak ve herkesin 
birbirine bağlı hissetmesini sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi 
sağlamaktadır. Katılımcılar herhangi bir oturum açma veya 
indirme işlemi yapmadan katılabilir ve toplantı sahipleri için 
kurulum yalnızca birkaç dakika sürmektedir.Slido'nun 5 tür anketi, 
Soru-Cevap, kısa sınavlar ve anketler ile katılımcılara çeşitli 
şekillerde iletişim kurulabilir.

Temel planlamalar için 
ücretsiz kullanımı 
mevcuttur.
 Ayda10 € karşılığında 
Slido'nun seçişti 
ayrıcalıklarından da 
yararlanılabilmektedir.



Jamboard Google hesabı bulunan her kullanıcı ücretsiz olarak Jamboard’a 
erişebilmektedir.  Ekran paylaşımı yapılarak öğretim elemanları 
kullanım sağlanabilir. Yapılan çalışmaların kaydedilebilmesi ve 
istenildiği zaman açılıp çalışma devam edilebilmesi, paylaşım 
özelliği, arka plan değiştirme, harici olarak fotoğraf eklenebilmesi, 
.pdf/.jpg türünde kaydedilme özellikleri mevcuttur.

Google hesabı olan 
her kullanıcıya 
ücretsiz imkan 
sağlanmaktadır.


