
  İçerisinde z-kitaplar, dergiler, sözlük, hesap 
makinesi gibi yardımcı kaynaklar, eğitici ve 
öğretici oyunlar, sesli hikâyeler yer alan market 
uygulaması gün geçtikçe büyümekte ve seçenekleri 
zenginleşmekte…

Kırkambar Modülü
  Bu modülün amacı nesilden nesle aktarılacak 
elektronik bir ansiklopedi oluşturmaktır. Bu modül 
sayesinde bugüne kadar paylaşılmamış kültürel 
kaynakların burada paylaşılması sağlanacak 
böylece herkesin paylaşımıyla Türkiye’nin ilk 
güvenilir elektronik kaynağı oluşturulmuş olacaktır.

Deneyler
  Fizik-kimya-biyoloji gibi derslerde kullanmanız 
için deneyler çeşit li or tamlarda çekilerek video 
halinde sisteme yüklenecek. Böylece öğrenciler hem 
izleyecek hem de izlediklerini uygulayarak 

Haber Modülü
  Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden 
güzel çalışmaları herkesin duyması, görmesi, örnek 
alarak daha da iyisini geliştirebilmesi amacıyla 
tasarlanan bir modüldür. Küçük bir duvar takvimi 
çalışması, öğrencilerin spor dalındaki başarıları, 
yarışmalarda aldıkları dereceler, okulların katıldığı 
projeler, kısacası sizin yaptığınız her çalışma 
bizim için görülmeye değer bir haberdir.

Dünya Modülü
  Hayata geçmek üzere olan bu modülde çeşit li 
oyunlar, interaktif uygulamalar, eğitici simülasyonlar 
ve birbirinden farklı e-içeriklerin olması 
planlanmaktadır. e-kitap
  Eğitim Bilişim Ağı’nın e-kitap modülü derslerinizde 
kullandığınız ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle 
tabletinize veya tahtanıza indirebilmeniz ve buralarda 
kullanabilmeniz için tasarlanan bir modüldür. 

Video Modülü
  Eğitim Bilişim Ağı’nın video modülü derslerinizde 
gösterebileceğiniz eğitsel amaçlı videoları tek adreste 
bulabilmeniz için tasarlandı.

Eba Ders Modülü
  Eba Ders modülü ile öğretmenler, sınıflarını görebilir, 
sınıfı içerisindeki öğrencileri gruplandırabilir, öğrencilerine 
ödev atayabilir veya dilediği zaman diliminde yaprak 
test leri ile sınav yapabilir, sınav raporlarını alabilir 
gerekirse öğrencileri destekleyecek ders materyalleri 
oluşturabilir ya da diğer öğretmenlerin eklediği ders 
materyallerini öğrencilerinin çalışmasını isteyebilirler.

Öğrenciye 1 GB, 
öğretmene 10 GB 
dosya saklama 

alanı

Engellilere yönelik 
içerikler

- Sesli kitaplar
- Alt yazı desteği

- Sesli Kitap 
Okuma Cihazı

e-dergi
e-kurs
Yarışma

Ses Modülü
Tar tışalım Modülü

Görsel İçerik Üretimi
  e-içerik oluşturma ve paylaşma platformu olan “İçerik 
Yönetim Sistemi”nde kendi içeriklerinizi üretebilir, 
ürettiklerinizi Türkiye’deki diğer öğretmenlerle paylaşabilir, 
diğer öğretmenler tarafından paylaşılan içeriklere erişerek 
onları da kullanabilirsiniz. e-içerik; öğretmenin yeni ders araç 
gerecidir. Bazen bir web sayfasıdır, bazen bir video… 
Bazen bir sunudur, bazen bir animasyon… Bazen bir ses 
dosyasıdır, bazen bir fotoğraf… Bir vaka çalışması da 
e-içeriğiniz olabilir, bir animasyon veya harita da...

S.Sağlam


