Yeni Nesil
Matematik ve Fen Bilimleri
Platformu

EDUSİSCO “AKILLI TESTLER” ile
başarı tesadüf değil, kaçınılmazdır.
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Biz Kimiz?

EDUSİSCO olarak, on yılı aşkın süredir, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü (İYTE) Teknopark İzmir’de, Tübitak ve Teknopark
projeleri yürütüyoruz.
Yapay zekâ ile yenilikçi, eğitim yazılım ve içerikleri üretiyoruz. Hibrit
eğitim modeline uygun, yeni nesil, eğitim yazılımları ile dijital
eğitimde dönüşüme liderlik ediyoruz.
Ülkemizin tüm çocuklarına, zaman ve coğrafya engeli olmadan,
eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Türkiye genelinde 60 binin üzerinde
kullanıcıya hizmet veriyor ve eğitim çözümlerini tek çatı altında
sunuyoruz.
Akademisyenler, alanında uzman öğretmenler, yazılımcılar ve
uygulama geliştiriciler ile Türkiye’nin saygın eğitim kurumlarına
ve öğrencilerine hizmet veriyoruz.
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Gelişim Süreci

AKILLI TESTLER
PROJE BAŞLANGICI
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HİBRİT EĞİTİM MODELİNE UYGUN
YENİ NESİL EĞİTİM PLATFORMU
“Edusisco Akıllı Testler” yapay zekâ ile kişiye özel ilerleyen, öğrencileri
farklılaştırarak geliştiren yeni nesil matematik ve fen bilimleri platformudur.
Akıllı Testler ile öğretmenlerimiz zengin soru havuzlarını, öğrencilerinin
eksik ve ihtiyaçları doğrultusunda
özelleştirerek diledikleri gibi
çalışma oluşturabiliyorlar.
Yapay zekâ, öğrencilerin seviyesini gözeterek her bir öğrenciye
ayrı ayrı kişiselleştirilmiş çalışmalar üretir.
Güçlü geri bildirim ve takip
özelliği ile öğrencilerinizi adım
adım takip ediyor tüm verilerini
saklıyoruz.

FARKLAR

SORU BANKASI

Özelleştirme
Öğretmenlerimiz platformu, ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilirler.
Hazır testlerden ziyade, konu, kazanım, beceri ve zorluk seviyelerine göre
akıllı filtrelerle, istediğiniz konuyu ya da konu kombinasyonlarını seçerek,
özgürce çalışma oluşturabilirsiniz.

Kişiselleştirme
Yapay zekâ ile öğrencilerin seviyelerini gözeterek ilerleyen kişiselleştirilmiş
eğitim imkânı sunuyoruz. Öğrencilerin eksiklerini, geliştirilmesi gereken
yönleri belirleyen yapay zekâ, her bir öğrenciye eksik oldukları kazanımlarla ilgili kişiselleştirilmiş çalışmalar üretir.

Takip
Öğrencilerimizi sadece okullarında değil, evlerinde de adım adım takip
ediyor ve tüm verilerini bulutta saklıyoruz. Verileri, detaylı ölçme değerlendirme süzgecinden geçiriyor ve anlamlandırıyoruz. Sadece dijital değil, çıktı
alınarak çözülen çalışmaların da verilerini optik okuyucu teknolojisiyle sisteme aktarıyoruz.
Gelişmiş ölçme ve değerlendirme sistemi ile öğrencilerinizin eksiklerini
giderecek yapay zekaya veri sağlıyoruz.
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ÖZELLİKLER
Yapay Zeka
Her öğrencinin seviyesini gözeterek ilerler. Her
öğrenciye kişiselleştirilmiş çalışmalarını üretir.

Soru Havuzları
Dev soru havuzlarını öğrencilerinizin ihtiyaç ve
eksikleri doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Konu Anlatım Videoları
Her öğrencinin eksiğine göre seviyesine uygun
kişisel kazanım bazlı konu anlatım videoları.

Çözüm Videoları
Soruların çözüm videoları ile öğrencileri destekler,
okuldan uzaktan etüt imkanı sunar.

Gelişim Takibi
Öğrencilerinizin ve kurumunuzun gelişimini takip
ederek raporlayabilirsiniz.

Veri Analizi
Öğrencileri tek tek takip ederek onları kişiselleştirerek geliştirecek veriyi sağlar.

Farklılaştırılmış Çalışmalar
Her öğrencinize, çözemediği kazanımlarla ilgili
kişiye özgü çalışmalar yönlendirilerek, eksiklerini
tamamlanmalarını sağlayabileceğiniz modüldür.

Ölçme Değerlendirme
Öğrencilerinizin test sonuçlarını kazanım bazlı
analiz ederek, zaman içindeki gelişim durumlarını
inceleyebilirsiniz.
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Akıllı Testlerin
Öğrenciye Faydaları
• Yapay zekâ desteği ile her öğrencinin

•
•
•
•
•

bilgi ve beceri seviyelerini belirler,
eksiklerini analiz eder, her öğrenciye
uygun öğretim tasarlar.
• Öğrencilerin benzer soruları tekrar
tekrar çözmeleri yerine, onları eksik
oldukları kazanımları içeren sorularla
karşılaştırarak gelişim süreçlerini
hızlandırır.
• Öğrencilerin gelişimlerine uygun
olarak, onları, öğrenim seviyeleri
ilerledikçe zorlaşan sorularla karşılaştırır ve kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlar.
Soruların çözüm videoları sayesinde öğrenciler, zaman kaybetmeden,
çözmekte zorlandıkları soruların çözüm yoluna ulaşabilir, alt kazanım videolarıyla da tam öğrenmeyi sağlayabilirler.
Yer ve zaman kısıtlaması olmadan platforma istedikleri zaman ulaşabilir,
ister dijital ister çıktı alarak çalışabilirler.
LGS ve TYT gibi sınavlar için kendi seviyelerini ölçebilirler.
Öğrencileri seviyelerine uygun sorularla karşılaştırarak motivasyonlarını
arttırır ve kendilerine güven duymalarına yardımcı olur.
Türkiye geneli sınav ve yarışmalarla öğrencilere, genel durumlarını göstererek, kendilerini keşfetmelerini sağlar.

Akıllı Testler Öğretmen
• Akıllı testlerin kişiye özgü kurgulana-

•
•

•
•
•

bilen akıllı yapısıyla derslerinizde ve
etüt çalışmalarınızda fark yaratmanızı sağlar.
Öğrencilerinizin matematik ve fen
bilimlerinde ki performansını arttırır.
Gelişmiş ölçme
değerlendirme
sistemi sayesinde, öğrencilerinizin
gelişimlerini takip edebilir, kazanımlar bazında güçlü ya da zayıf oldukları
kısımları görerek hedefe yönelik çalışmalar yapmanızı sağlar.
Her bir öğrencinize kendi seviyesine ve eksiklerine göre birbirinden farklı
testler gönderme imkânı sunar.
Soruların çözüm videolarının olması sayesinde, hem öğrencilerinizin soru
çözümleri ile fazla vakit kaybetmesini engeller hem de farklı çözüm yollarını görebilirsiniz.
Çoktan Seçmeli Soru havuzu içinden, yeni nesil sorular başta olmak
üzere ihtiyacınıza uygun her soru türüne kolayca ulaşabilmenizi sağlar.
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• Takip sistemi sayesinde, öğrencilerinize yönlendirdiğiniz tüm çalışmaları
izleyebilmenizi sağlar.

• “Gelişim Asistanı” farklı seviyelerdeki öğrencilerinizin gelişimlerini
•

sistemli bir şekilde takip eder ve başarı seviyelerini artıracak çalışmalar
üretir.
Kaynak araştırma ve düzenleme için harcanan zamandan tasarruf imkanı
sağlar.

Kuruma Faydaları
24

•
•
•

• Akıllı Testler’e kurumunuzun kendi

logosunu entegre ederek, platformu
kurumsal kimliğinize uygun kullanabilirsiniz.
• Sürekli güncellenen zengin ve dinamikn içerik yapısı ile değişen müfredatlara kolay uyum sağlar.
• Öğrencilere yapılan tüm çalışmaları,
sistem üzerinden kolayca takip etmenizi sağlar.
• Velilere çocuklarının çalışmaları ve
gelişim durumlarıyla ilgili detaylı raporlar sunma imkânı sağlar.
Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde tüm verileri kurumsal hafızada
tutarak, kurumun gelecek eğitim planını daha sağlıklı yapmasının sağlar.
Çözüm ve kazanım bazlı konu anlatım videoları sayesinde, okulda yapılan etüt ve ek çalışmalardaki yükü hafiﬂetir.
Çocuğuyla ilgili yapılan detaylı çalışmaları ve paylaşımları gören velinin,
kuruma olan güvenini artırır.

Akıllı Testler Veli
• Çocuğunuza yönlendirilen ödev ve

•

•

•

çalışmalardan, anlık olarak, bildirim yoluyla haberdar olmanızı
sağlar.
Çocuğunuzun
performansı
ve
gelişim durumuyla ilgili raporlara
sistem üzerinden, ulaşma imkânı
sunar.
Çocuğunuzun ödev ve çalışmalarına
katılma ve tamamlama durumunu,
veli hesabınızdan girerek kolayca takip etmenizi sağlar.
Dev soru arşivi, kazanım bazlı konu anlatım ve soru çözüm videoları sayesinde farklı yardımcı kaynaklara bütçe ayırmamanızı sağlar.
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Referanslarımızın Bazıları
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Yeni Nesil
Fen Bilimler ve Matematik
Platformu

MERKEZ OFİS
Edusisco Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.No:81/133
Bayraklı/İZMİR
T- 0 (232) 422 66 60
info@edusisco.com

AR-GE OFİSİ
Edusisco Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Gülbahçe Mah.Gülbahçe Cad. İYTE Sitesi
Teknopark
A10 Binası Kat:2 No:33 Urla/İZMİR
T- 0 (232) 422 66 60

DİJİTAL EĞİTİMDE TÜRKİYE’NİN LİDERİ!
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