Açýköðretim e-öðrenme portalý

AÃ§ýkÃ¶ðretim fakÃ¼ltesinde okuyan bir Ã¶ðrenciye derslerinde yardýmcý olmak iÃ§in sunulan bir altýn tepsi var. Bu imkan
internet ortamýnda sunulmaktadýr. Þu anda bu imkandan yÃ¼zbinlerce aÃ§ýkÃ¶ðretim fakÃ¼ltesi Ã¶ðrencisi yararlanmaktadýr.
deneme sýnavlarý olmakta, ders Ã§alýþmakta, kitabýný isterse okumakta isterse dinlemekte, aklýna takýlan sorularý sormakta v
baþka sorulmuþ sorularý ve yanýtlarýný incelemekte, Ã¶nceden Ã§ýkmýþ aÃ§ýkÃ¶ðretim sýnav sorularýný inleyebilmektedir. Bu
adý AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã¶ðrenme portalýdýr.
http://eogrenme.anadolu.edu.tr
e-Kitap

Ders kitaplarý uzaktan Ã¶ðrenenlerin ihtiyaÃ§larý gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, kendi kendine Ã¶ðrenmeye olanak saðlayaca
þekilde planlý ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bir Ã§alýþma sonucunda hazýrlanmaktadýr. Alanýnda deneyimli ve uzman bilim adamlarý, editÃ¶r
eðitim teknologlarý, televizyon editÃ¶rleri, sanat danýþmanlarý, dil ve Ã¶lÃ§me-deðerlendirme uzmanlarý tarafýndan tasarlanýp
yazýlmaktadýr.
Ã–ðrenenlerin istedikleri zaman ve yerden eriþimini saðlamak amacýyla ders kitaplarý e-Kitap hizmeti adý altýnda internet
ortamýnda sunulmaktadýr. KÃ¢ðýda basýlmaya ihtiyaÃ§ duymadan, internet Ã¼zerinden eriþilebilen elektronik kitaplar, basýlý
kitaplara gÃ¶re pek Ã§ok avantaj ve kolaylýk saðlamaktadýr. Ýnternet Ã¼zerinden yayýnlandýklarý iÃ§in Ã¶ðrenenler, ihtiyaÃ§
duyduklarý kitaba dakikalar iÃ§inde sahip olabilmekte, kitap iÃ§inde sÃ¶zcÃ¼k taramasýný kolayca yapýlabilmekte ayrýca
okuma alýþkanlýklarýna gÃ¶re elektronik kitabýný istedikleri boyuta getirerek, yakýnlaþtýrarak keyifle okuyabilmektedirler.
Adobe Flash Paper teknolojisi ile sunulan e-Kitaplar her tÃ¼rlÃ¼ masaÃ¼stÃ¼, dizÃ¼stÃ¼ ya da cep bilgisayarýndan
okunabilmektedir. Ã–ðrenenler e-Ã–ðrenme Portalýnda yer alan menÃ¼lerden ders kitaplarýna ait tÃ¼m Ã¼niteleri rahatlýkla
aÃ§abilir, Ã§alýþma notlarý Ã§ýkarabilirler.e-Televizyon

Ã–ðrenenler TRT4'te belirli tarih ve saatlerde yayýnlanan ders programlarýna internet aracýlýðýyla istedikleri yerden ve istedikler
anda eriþebilmekte ve bilgisayarlarýna kaydettikleri videolarý izleyebilmektedirler. Derslerin TV programlarýný yayýnlandýðý saat
izleyemeyenler ile izleme fýrsatý bulan ancak yeniden izlemek isteyenler ders videolarýný bilgisayarlarýna indirerek daha
esnek Ã§alýþma saatlerine sahip olabilirler.
Ã–ðrenenler programlarý bir kez bilgisayarlarýna yÃ¼kledikten sonra istedikleri dersin istedikleri Ã¼nitesini zamana baðlý
kalmadan seyredebilirler.e-Alýþtýrma

Ã–ðrenenler e-Ã–ðrenme Portalýnda oturum aÃ§týklarýnda, sesli ve etkileþimli olarak hazýrlanmýþ Ã§okluortam yazýlýmlarý yar
Ã¼nitelerini Ã§alýþabilmekte ve Ã§ok sayýda Ã§Ã¶zÃ¼mlÃ¼ Ã¶rneði inceleyerek Ã¶ðrendiklerini pekiþtirebilmektedirler. e-Alýþ
hizmetiyle uzaktan Ã¶ðrenenlere internet ortamýnda etkin ve verimli ders Ã§alýþma atmosferi oluþturmak amaÃ§lanmaktadýr.
Sesli, hareketli canlandýrmalar ve yoðun Ã¶ðrenci-bilgisayar etkileþimini barýndýran Ã§ok ortamlý eðitim yazýlýmý olarak da
tanýmlanan e-Alýþtýrma hizmeti, en son teknolojilerle tasarlanmakta ve endÃ¼stri standartlarý kalitesinde geliþtirilmektedir.

Alýþtýrma yazýlýmlarý dersin niteliðine baðlý olarak soru tabanlý ve konu tabanlý olmak Ã¼zere iki farklý biÃ§imde sunulmaktad

Soru tabanlý alýþtýrma yazýlýmlarý Soru, Ã‡Ã¶zÃ¼m, Ã–rnek, Konu ve Test bÃ¶lÃ¼mlerinden oluþurken; konu tabanlý alýþtýrm
Konu, Alýþtýrma ve Test bÃ¶lÃ¼mlerinden oluþmaktadýr.e-Sýnav
e-Sýnav hizmeti Anadolu Ãœniversitesi'nin uzaktan Ã¶ðretim gÃ¶ren Ã¶ðrencilerinin, Ã¶rgÃ¼n sýnavlar Ã¶ncesi kendilerini
denemeleri ve baþarý durumlarýný gerÃ§eðe yakýn biÃ§imde Ã¶lÃ§meleri amaÃ§lanarak hazýrlanmýþtýr.
e-Sýnav sorularý, gerÃ§ek sýnav sorularýnýn hazýrlanma sÃ¼recine paralel olarak hazýrlanmaktadýr. Bu nedenle bir derste
birkaÃ§ deneme sýnavý gerÃ§ekleþtiren Ã¶ðrenen, o anda resmi sýnava girdiðinde alacaðý sýnav notuna benzer sonuÃ§larla
karþýlaþabilmektedir.

Ýnternet Ã¼zerinden yayýnlanan sýnavlar deðerlendirmeye alýnmaz, sadece Ã¶ðrenenlerin kendilerini sýnamalarýna olanak ver
e-Sýnav hizmetine girildiðinde sorular, ilgili derse ait soru bankasýndan her Ã¼nite iÃ§in rastgele seÃ§ilerek ekrana
gelmektedir. Bu nedenle yeni bir sýnav baþlatýldýðýnda ayný sorulara rastlanmasý mÃ¼mkÃ¼n fakat tamamen ayný sýnava
rastlanma olasýlýðý dÃ¼þÃ¼ktÃ¼r.e-Danýþmanlýk
e-Ã–ðrenme Portalýnda yayýnlanan alýþtýrma yazýlýmlarýnýn ve e-Derslerin asenkron olarak akademik danýþmanlýk hizmeti
bulunmaktadýr.

e-Danýþmanlýk hizmeti, Ã¶ðrenenlerin derslerle ilgili sorularýný dersin akademik danýþmanýna sorarak birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde y
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alabileceði bir hizmettir. Her dersin bir akademik danýþmaný ve bir moderatÃ¶rÃ¼ bulunmaktadýr. Danýþmanlara gÃ¶nderilen b
sorular bir moderatÃ¶r tarafýndan incelenerek, geÃ§ersiz olanlar iptal edilmekte, ilgisiz olanlar doðru kanala
yÃ¶nlendirilmekte ve akademik iÃ§erikli olanlar ise ilgili danýþmana yanýtlamasý amacýyla iletilmektedir. Danýþman tarafýndan
yanýtlanan soru ve yanýtlara bÃ¼tÃ¼n Ã¶ðrenenler eriþebilmektedir.
Uzaktan Ã¶ðrenenler e-Danýþmanlýk hizmetinde metin yazarak soru sorabileceði gibi formÃ¼l ya da ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼
Ã¼zerinden destek almak isteyenler dosya ekleyerek sorularýný sorabilirler.Eþzamanlý e-Danýþmanlýk

Ýþletme ve Ýktisat FakÃ¼ltelerinin 4. Sýnýflarýnda bulunan derslerin tÃ¼mÃ¼nde internet Ã¼zerinden eþ zamanlý e-Danýþman
hizmeti verilmektedir. Eþ zamanlý e-Danýþmanlýk hizmeti 05 Ocak 2009 tarihinde baþlayýp 29 Mayýs 2009 tarihinde sona
erecektir.

Aþaðýda yer alan programda belirtilen saatlerde derslere ait internet Ã¼zerinden eþ zamanlý e-Danýþmanlýk odalarýna katýlan
Ã¶ðrenciler, kitap, televizyon ve e-Ã–ðrenme portalýnda yer alan derslerinden anlayamadýklarý konularý danýþmanlarýndan Ã¶ð
olanaðý elde edeceklerdir.
Bu hizmetten yararlanabilmek iÃ§in aþaðýdaki programda yer alan ilgili dersin Giriþ baðlantýsýna týklayýnýz. Ekrana gelen þifre
penceresinde Enter with your login and password seÃ§eneðini iþaretleyiniz. Login ve Password alanlarýna T.C. kimlik
numaranýzý yazarak Enter Room dÃ¼ðmesine týklayýnýz.
Eþzamanlý e-Danýþmanlýk Hizmeti oturum aÃ§ma klavuzunu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in týklayýnýz.e-SesliKitap
e-SesliKitap hizmeti, gÃ¶rme engelli ve kitaplarýný dinleyerek Ã§alýþmayý tercih edecek Ã¶ðrenenlere yÃ¶nelik olarak
sunulmaktadýr. Bu hizmet sayesinde uzaktan Ã¶ðrenenler sesli kitaplarý, MP3 formatýyla internet Ã¼zerinden bilgisayarlarýna
indirerek dinleme olanaðýna sahiptirler.
e-SesliKitap hizmetinde, profesyonel seslendirme sanatÃ§ýlarý, kitaplarý radyofonik bir biÃ§imde seslendirmekte ve ses
efektleri ile kitaplar zenginleþtirilmektedir.
Bu hizmet sayesinde Ã¶ðrenenler kitaplarýný mobil cihazlarýna yÃ¼kleyebilir; sabah iþe giderken, dinlenirken ya da seyahat
ederken dinleyebilirler.

e-SesliKitap hizmetinden nasýl yararlanýlabileceði hakkýnda detaylý bilgiye AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme Kýlavuzundan ulaþýlab

Mobil cihazlar ile sesli kitaplarýn nasýl kullanýlabileceði hakkýnda detaylý bilgiye AÃ§ýkÃ¶ðretim Mobil Ã–ðrenme Kýlavuzundan
ulaþýlabilir.e-Destek

Kullanýcýlarýn AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme Portalýndan yararlanýrken karþýlaþabilecekleri teknik sorunlarý iletebilecekleri e-Des
sistemi bulunmaktadýr. E-Ã–ðrenme Portalýnda verilen her hizmet iÃ§in ayrý ayrý e-Destek servisleri mevcuttur. Kullanýcýlar
herhangi bir hizmeti kullanýrken karþýlaþtýklarý teknik sorunlarý ilgili hizmetin e-Destek servisini kullanarak uzmanlara ileterek
Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilmektedirler.

Kullanýcýlar, AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme Portalý ile ilgili olarak, oturum aÃ§ma, derslere eriþim gibi soru ve sorunlarýný oturum
sayfasýnda yer alan e-Destek baðlantýsýndan iletebilmektedir. E-Ã–ðrenme Portalýnda yer alan e-Televizyon, e-Sýnav gibi
hizmetlere iliþkin gÃ¶nderilen sorular bu bÃ¶lÃ¼mde yanýtlanmamakta, sadece ilgili servise yÃ¶nlendirme yapýlmaktadýr.
e-Destek hizmetmeti eþzamansýz olarak verilmektedir. Ýletilen sorular 48 saat iÃ§inde yanýtlanmaktadýr.

AÃ–F BÃ¼ro-web hizmetleri, kayýt iþlemleri ve tarihleri, sýnav yeri deðiþikliði, tecil iþlemleri v.b. konularla ilgili soru ve sorunlarýn
aofak@anadolu.edu.tr adresine e-posta gÃ¶ndererek, AÃ§ýkÃ¶ðretim Ýletiþim Merkezine telefon ederek veya baðlý olduðunuz A
bÃ¼rosuna baþvurarak ilgili kiþilere bildiriniz. e-Destek sistemine bu konularda eklenen sorulara yanýt verilmemektedir.eDestek hizmetinden nasýl yararlanýlabileceði hakkýnda detaylý bilgiye AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme Kýlavuzundan ulaþýlabilir.ePortalý Nedir?

AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme Portalý Anadolu Ãœniversitesiâ€™nin uzaktan eðitim yÃ¶ntemiyle Ã¶ðretim gÃ¶ren Ýþletme, Ýktisa
FakÃ¼ltesi Ã¶ðrencileri iÃ§in kendi kendilerine ders Ã§alýþma sÃ¼reÃ§lerini desteklemek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Portalda, h
ders iÃ§in farklý Ã¶ðrenme ortamlarý tasarlanmýþtýr. BÃ¶ylece farklý Ã¶ðrenme stillerine sahip Ã¶ðrencilerin kendilerine en uygu
Ã¶ðrenme ortamýndan yararlanmalarý saðlanmýþtýr.Detaylar
Â Ã–rnek Ders GÃ¶sterimi Â AÃ§ýkÃ¶ðretim e-Ã–ðrenme KlavuzuÂ AÃ§ýkÃ¶ðretim Mobil Ã–ðrenme Klavuzu
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