
Dijital
Okul ile
Bambaşka
Eğitim!



Neden Dijital Okul?

Gücünü teknolojiden alan eğitim materyalleri İle
öğrencilerimizin, sosyalleşme, araştırma yapma,
planlı olma, hedef belirleme gibi birçok
başarı alışkanlığını daha iyi
kazanmasını sağlıyoruz.

Teknolojiyle iç içe büyüyen nesiller ile
çağdaş eğitimcileri buluşturan
“Okul İçinde Okul”da,
öğrenci ve velileri daha dinamik
bir eğitim sürecine
dahil ediyoruz.

Dijital Okul



Dijital Okul’da

“Okul İçinde Okul” konseptinin “Dijital Okul” ayağında konu 
kaçırdım, sorumu soramadım, bir kez daha dinleyebilir miyim? 
gibi sorunlara yer yok. Kaçırdığın tüm dersleri sonradan 
dinleyebilir, öğreninceye kadar tekrar yapabilirsin.

Yüz yüze eğitimini tamamlandıktan sonra akıllı telefon, tablet 
ve bilgisayardan, kısaca internetin olduğu her ortamdan eksik 
hissettiğin tüm konuları pekiştirinceye kadar tekrar edebilir, 
online testleri çözerek öğrenme performansını artırabilirsin.

Dijital Okul ile Bambaşka Eğitim!
Kavram teknolojiyi eğitimde doğru biçimde kullanarak 
öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. 21. yüzyıl 
becerilerine uygun olarak, öğrencilere yüz yüze eğitimin 
yanında “Dijital Okul”la kesintisiz öğrenme olanağı sunuyor.

Çıkış zili ile bitmeyen eğitim anlayışını benimseyen Kavram, 
“Dijital Okul” ile öğrenme motivasyonunu her zaman canlı 
tutuyor.  Teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesil öğrencileri
“Dijital Okul” ile öğrenme sürecinden koparmıyor, 
motivasyonlarını, kesintiye uğramayan eğitim anlayışı ile canlı 
tutuyor.

Eğitim Her Yerde Devam Ediyor!
Dijital Okul’da öğrenciler, yüz yüze eğitimi tamamlamak için 
ders anlatım videolarını seyredebiliyor, online alıştırmaları ve 
testleri çözebiliyor, canlı derslere katılarak, ders işleyebiliyor. 
Anlayamadığı konu ve soruları online sorabiliyor, 
öğretmenlerinin önerilerine göre öğrenmeye devam edebiliyor.

Böylece öğrenme ders çıkış zili ile sınırlı 
kalmıyor, her yerde ve her zaman 
devam ediyor. 
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BAMBAŞKA REHBERLİK
BAMBAŞKA DANIŞMANLIK!

Akademik iş birliği, sürekliliği olan
başarıya giden yolu aralar. 
Her zaman ve her yerde anlık takip ve
geri bildirim kolaylığı sağlayan
Dijital Okul’da; akademik arşivimiz,
dijital belgelerimiz ve kişisel takip
çizelgemiz ile öğrencilerimizin
her başarısını bir veriye
dönüştürüyoruz.

İstediğin
kadar seyret

Dilediğin
kadar tekrar et

Öğreninceye
kadar devam et



Uzaktan Eğitim
Yakından İlgi

Online Rehberlik
Kavram, kişiye özel değiştirilebilir ve geliştirilebilir rehberlik 
uygulamaları ile, öğrenci ihtiyacına göre PDR desteği veriyor.  
Yeni nesil rehberlik anlayışı ile rehberlik çalışmaları, rehberlik 
servisi odalarından çıkıyor, online olarak öğrencilerin bulun-
duğu her yere taşınıyor. Online yapılan rehberlik envanterleri, 
canlı rehberlik oturumları ile öğrencilere kesintisiz rehberlik 
hizmeti sunuyor.

Online Danışmanlık
Kavram’da her öğrenciyi yakından takip eden bir danışman 
öğretmeni var. PDR uzmanı ile birlikte hareket ederek öğrenciyi 
yönlendiriyor. Öğrencinin akademik ve sosyal başarısına 
destek veren danışman öğretmene veliler her zaman online 
platform aracılığı ile ulaşabiliyor, her konuda yardım ve 
yönlendirme talep edebiliyor. Öğrencilerin akademik perfor-
mansları ve sosyal başarıları hakkında ayrıntılı raporlara online 
olarak ulaşabiliyor. 

Akademik iş birliği

Veri temelli takip

Dijital portfolyo

Sanal deneyler

Dijital soru bankaları

Online akademik ve etkinlik takvimi

Akıllı etüt

Teknolojik sınıflar

DİJİTAL OKULUN
BAŞARI ANAHTARLARI!

Daha fazla
takip

Daha fazla
iş birliği

Daha fazla
geri bildirim
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Canlı Dersler:
Öğrencilerin öğretmenleriyle birebir online iletişim kurdukları canlı derslerle, okulda yarım kalan konular tamamlanıyor, eksikler 
kapatılıyor, yeni konular için sağlam temeller atılıyor.

Canlı Etütler:
Öğrenciler okulda etüte kalarak zaman kaybetmiyor. Yapay zeka tarafından belirlenen kazanım eksiğine göre online etütlere 
katılarak önce konuyu kısaca tekrar ediyor, konuya ilişkin ipuçlarını öğretmeniyle iletişim kurarak öğreniyor. Anlayamadığı kısımları 
ve çözemediği soruları sorarak konu eksiğini tamamlıyor.

“Dijital Okul” ile teknoloji eğitimle birleşiyor ve öğrenme süreci kesintiye uğramıyor. Öğrenciler diledikleri konudan diledikleri kadar 
ders anlatım videosunu seyrediyor. Böylece derste dinleyemedim, öğretmenime soramadım, sınıfta herkes öğrendi ben 
öğrenemedim kaygısı yaşamıyor.

Online alıştırmaları ve soruları çözebiliyor, deneme sınavlarına katılarak hem sınıfında,
hem okulunda hem de Türkiye geneli öğrenme performansını ölçebiliyor. 

Senkron (Eş Zamanlı) Uzaktan Eğitim

Asenkron (Farklı Zamanlı) Uzaktan Eğitim



Yeni Çağın Eğitim Anlayışına
Öncülük Edin!
(Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise)
Kavram Koleji yeni nesil eğitsel paylaşım ve iş birliği platfor-
munu öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin hizmetine 
sunuyor.

VCloud sayesinde kişiselleştirilmiş bir eğitim anlayışıyla 
tanışan öğrenciler akademik sosyal birikimlerini geleceğe 
taşıyor.

VCloud sisteminin
öğrencilere artıları;
Her öğrenciye özel kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunar.

Öğrencileri, iş birliğine dayalı proje çalışmalarıyla dijital 
okuryazarlık ve içerik üretimi yönünden destekler.

Akran etkileşimli öğrenme fırsatıyla öğrencilerin, öğrenme 
ve öğretme sorumluluğu almalarını sağlar.

Detaylı analizlerle, öğrencileri eksik olduğu konulara 
yönlendir ve onların zaman kazanmasını sağlar.

Tartışma, paylaşma, oylama gibi etkileşimleriyle öğrencile-
rin iletişim, problem çözme, çok yönlü bakış açısı edinme ve 
kritik düşünme becerilerini geliştirir. 

VCloud sisteminin velilere artıları;
Çocuğunun, sınıf dışındayken de öğrenmeyi günlük yaşamının bir 
parçası hâline getirdiğinden, sosyal öğrenme becerilerinin 
güçlendiğinden ve bunun akademik başarısına yansıyacağından 
emin olur.

Çocuğunun durumu hakkında sürekli bilgi edinir.

Çocuğunun eksiklerine özel yönlendirmelerle tam ve kalıcı öğrendiğini 
bilir, kendisi de süreci takip edebilir.

Ulusal sınavlara ve yazılıya hazırlık sürecinde ayrıca bir yardımcı 
kaynak arayışına ihtiyaç duymaz.

Öğretim Süreç Desteği:
Dünya çapında yapılan kapsamlı araştırmalar sonrasında seçilen 
çok yönlü içerikler, öğretmenlerin hizmetine sunulur.

Bu sayede öğretmen, dersini zenginleştirmek için kullanacağı 
içeriklere ulaşır ve ders planına göre erişebilir.

Öğretmen içerikleri, sınıf içinde ve dışında öğrencileriyle 
paylaşarak derse olan ilginin artmasını sağlar. Öğrencileri araştır-
ma yapmaya yönlendirerek bilgilerini derinleştirmelerine, tartışma 
ortamı yaratarak akademik bir konu üzerinde fikir alışverişi yapma-
larına rehberlik eder.

Vcloud Akademik Gelişim İzleme
ve Destekleme Dijital Plaftormu
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Ölçme Değerlendirme ve
Eksik Tamamlama

Akıllı Ölçme Değerlendirme ve
Detaylı Performans Analizi: 
VCloud, öğrencileri doğru tanımak ve onları ilgilerine, 
yeteneklerine ve hedeflerine uygun yönlendirebilmek için 
öğrenci performansını bütünsel olarak değerlendirir. Öğrenci-
nin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz 
eder.

Kazanım Bazlı Raporlar: 
Öğrencilerin tüm deneme sınavı, ödev ve bireysel çalışma 
performanslarını konu seviyesinde analiz eden raporlardır.
Öğrenciler dört farklı konu kavrama seviyesine göre grup-
landırarak her bir seviyeye özel eğitsel planlamalar yapılır. 
Çalışma gönderme ve etüt modülleri ile öğrenme sürecinin ve 
öğrenme gruplarının etkin olarak oluşturulmasını sağlar.

Akıllı Etüt Sistemi:
VCloud’un yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğren-
cilerin eksiklerini anlık analiz eder ve “Temel Altı, Temel, Yeterli, 
İleri’’ olmak üzere dört seviyede gruplandırır. Böylece öğret-
menler, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerin eksiklerini 
görerek etüt grupları oluşturur. VCloud etütleri veliye, öğret-
mene, öğrenciye bildirim olarak duyurur.

Portfolyo Yönetimi (Akademik ve Sosyal 
Gelişim Dosyası)
Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları proje-
lerin ve ders dışı sosyal aktivitelerin biriktirilerek sergilendiği, 
dijital bellektir. Her öğrenciye özel oluşturulan ve sürekli 
güncellenen bu alan, eğitim yaşamındaki her adımı dijital 
kütüphanesine kaydederek, öğrenciyle ilgili bilgilerin sonraki 
yıllara aktarılmasını sağlar. Portfolyo, öğrencilerin; öğretmenleri 
ve okul yönetimi tarafından kapsamlı bir şekilde tanınmasını, 
kendilerine özel kişisel öğrenme süreci planlanmasını, gelecekle 
ilgili öğrenme hedeflerinin belirlenmesini sağlar.

Öğrencinin kişisel, akademik ve
iletişim bilgileri

Karne notları

Projeler

Öğretmenin seçtiği tartışma ve iletiler

Armalar

Akademik gelişim

Öğretmen görüşleri

PORTFOLYODA NELER VAR?



Öğretim Programı Yönetimi: 
VCloud, MEB’in yayınladığı öğretim programlarındaki konu 
sıralamalarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini Kavram  Koleji 
akademik planlaması doğrultusunda sunar.

Takvim Yönetimi: 
Öğrenciler etkinlik takvimini, sınav takvimini ve öğretim programı 
takvimini görebilir ve akademik gelişimini buna göre 
planlayabilir.

Etkinlik Takvimi: 
Kavram Koleji tarafından yapılacak etkinliklerin yer, zaman ve 
detaylı açıklamalarına ulaşabilir.

Sınav Takvimi Yönetimi: 
Deneme sınavları ve yazılı sınav tarihleri, sınavda çıkacak 
konular yer alır. 

Öğretim Programı Takvimi Yönetimi:  
VCloud üzerinde var olan veya yeni oluşturulan tüm dersler ve 
tüm konular, işlenme tarihlerine göre bulunur. Bu sayede 
öğrenciler hangi gün hangi konuların işleneceğini önceden bilir 
ve buna göre okula hazırlıklı gelir.

Neler Var?



Dikkat ve konsantrasyon oyunları ile dikkatini 
toplamayı ve sürdürmeyi öğrenir.

Hafıza egzersizleri ile belleğini artırarak öğrenme 
kabiliyetini geliştirir.

Mantık ve muhakeme egzersizleri ile plan 
yapmayı ve problem çözmeyi öğrenir.

Sözel zeka oyunları ile anlama ve soyutlama 
yeteneklerini geliştirir.

Görsel zeka oyunları ile hayal gücünü geliştirerek 
yaratıcı düşünceyi öne çıkarır.

MENTALUP’I DÜZENLİ
KULLANAN ÇOCUKLAR: 
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MORPA ÇOCUK
Okul öncesi öğrenciler için özel tasarlanmış Morpa 
Çocuk ile öğrencilerin dijital platformdaki oyunlar, 
hikayeler ve aktivitelerle okul öncesi dönemde 
kazanması beklenen becerileri geliştirir.

Erken yaşta dijital öğrenme ortamlarıyla tanışarak 
teknolojiyi bilinçli kullanma yollarını kalıcı olarak öğrenir.

MENTALUP (4 Yaş & 5 Yaş)
5 farklı alanı geliştirilen eğitsel oyunları içerir: 
Dikkat - Hafıza - Problem Çözme - Görsel - Sözel
Kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımı ile her çocuğun 
zihinsel seviyesini algılar ve her çocuğa özel günlük 
egzersiz programı üretir. Ebeveynler ve öğretmenler 
öğrencilerin gelişimini kolayca takip edebilir ve 
akranlarıyla ilgili gelişim seyri hakkında bilgi edinir.

Okul İçinde
Dijital Okul Öncesi



Okul İçinde
Dijital İlkokul

MORPA KAMPÜS
İlkokul öğrencilere yönelik kişiselleştirilmiş dijital öğrenme 
platformu olan Morpa Kampüs, temel alan derslerini içerir. 
Müfredata uygun olarak hazırlanmış konu anlatımları, soru 
çözüm videoları, etkinlikler ve online alıştırmalarla öğrenciler 
akademik gelişimlerini destekler.

Öğrenciler, okul içi / dışı zamanlarında günlük tekrarlarını 
yapmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için kullanabilir.

MENTALUP (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar)
5 farklı alanı geliştirilen eğitsel oyunları içerir: 
Dikkat - Hafıza - Problem Çözme - Görsel - Sözel
Kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımı ile her çocuğun zihinsel seviyesini 
algılar ve her çocuğa özel günlük egzersiz programı üretir. Ebeveynler 
ve öğretmenler öğrencilerin gelişimini kolayca takip edebilir ve 
akranlarıyla ilgili gelişim seyri hakkında bilgi edinir.

KIDZWONDER
Yeni nesil öğrenme modeli olan oyunlaştırma; dil eğitiminde edinilen 
kazanımları eğlenerek pekiştirmeyi ve davranış değişikliği geliştirmeyi 
(düzenli ödev yapılmasını sağlamak, kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak, vb.) hedefler. Öğrenciler bu programla dijital 
kütüphaneden hikâyeler okur ve interaktif alıştırmalarla İngilizceyi en 
üst standartlarda öğrenir ve geliştirir. İngilizce öğretmenleri tarafından 
yönetilen ve takip edilen sistemi öğrenciler istediği zaman ve istediği 
yerde aktif bir şekilde kullanır.

Eğitici ve öğretici dijital oyunlar

Hikâye kitapları

Kazanım ve tema baslı animasyonlar ve
çizgi filmler

Eğitici şarkılar ve ders destek
materyalleri

İlkokul dönemi temel becerileri gelişir.

Konu ve kazanım eksiğini keyifli bir 
şekilde giderir.

Bireysel gelişim sürecini bilinçli bir 
şekilde yönetmeyi başarır.

Erken yaş döneminde dijital öğrenme 
ortamlarını tanıyarak teknolojiyi 
bilinçli kullanmayı öğrenir.

FAYDALARI;

KIDZWONDER’DA NELER VAR;
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YOUR LEARNING PLACE (İNGİLİZCE DİJİTAL 
ÖĞRENME MERKEZİ)
Öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve okuduğunu 
anlama gibi önemli kavramları çizgi filmler, şarkılar, BBC belgeselleri ve 
yüzlerce interaktif kitap ile keyif alarak öğrenmelerine ortam sağlayan 
dünyanın en zengin dijital öğrenme programıdır.

Okul İçinde
Dijital Ortaokul

VİTAMİN
Vitamin, ülkemizin öncü kişiselleştirilmiş ve yapay zeka ile 
çalışan online eğitim destek hizmetidir.

Kavram Koleji’nde ortaokul öğrencilerine sunulan Vitamin’de; 
Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap 
Tarihi ve  Atatürkçülük dersleri yer alır.

Ders içerikleri; konu anlatımları, interaktif etkinlikler, 3D 
canlandırmalar, sanal deneyler, sınıf etkinlikleri, çalışma 
kâğıtları, etkileşimli alıştırmalar, özetler, videolu çözümlü 
örnekler, tarama testleri ve deneme sınavlarını kapsar.

Müfredata uygun olarak hazırlanmıştır ve öğretim programı 
yenilendikçe içerikler  güncellenir.

Öğrencilerin psikolojik ve bilişsel öğrenme düzeyleri ve 
evrelerini merkezine alarak yapılanan Vitamin, geniş 
içeriğiyle öğrencilerin dersleri daha iyi anlamasını ve 
kişiselleştirilmiş öğrenme süreci ile tam öğrenmenin 
gerçekleşmesini amaçlar.

Vitamin; öğrenciye istediği zaman, kendi öğrenme hızında, 
istediği yerde kavramsal ve aktif öğrenme desteği sağlar. 
Öğrenciye yaşam akışına paralel, özgüven veren, 
motivasyon sağlayan, eğlenceli ve düzenli ders çalışma 
olanağı sunar.

MENTALUP (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
5 farklı alanı geliştirilen eğitsel oyunları içerir: 
Dikkat - Hafıza - Problem Çözme - Görsel - Sözel
Kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımı ile her çocuğun zihinsel 
seviyesini algılar ve her çocuğa özel günlük egzersiz 
programı üretir. Ebeveynler ve öğretmenler öğrencilerin 
gelişimini kolayca takip edebilir ve akranlarıyla ilgili gelişim 
seyri hakkında bilgi edinir.

Hikâye Kitapları

Etkileşimli İngilizce Dinleme Okuma Yazma vb. 
Becerileri Odaklı Materyaller

Mskills Beceri Materyalleri

Kelime Becerisi Materyalleri

Eğitici BBC Videoları

Haftalık Kazanım Çalışma Alıştırmaları

LGS Hazırlık Kitabı ve Soru Bankası

YOUR LEARNING PLACE’DE
NELER VAR;



Beginner, Elementary, Pre-intermediate ve 
Intermediate seviyeler bulunur.

Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme 
becerilerinin gelişimini destekler.

WEXT müfredatı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 
Programı’na (CEFR) uyumlu olarak 
hazırlanmıştır.

Her bir seviye ortalama 80-100 saat ders 
içeriği sağlar ve handout ile bu süreyi
120 - 160 saate çıkarmak mümkündür. 

Her bir öğrenciye kişiselleştirilmiş geri 
bildirim sunar.

Her bir öğrenciye belirli aralıklar ile özel 
uyarlanmış dersler sunar.

Dersler video ve animasyonlar ile İngilizceyi 
severek ve eğlenerek öğretmeyi hedefler.

100.000 üzerinde alıştırma ve 1000 ders 
mevcuttur.

WEXT ENGLISH’DE
NELER VAR?

Okul İçinde
Dijital Lise

Wext English
Kavram olarak öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini 
geliştirmek için okul dışı faaliyetleri önemsiyor, eğitim 
dünyasının son teknolojisiyle beslenen en köklü metodolojisini 
kullanıyoruz. Öğrencileri en sevdikleri teknolojik kanallara 
ulaştırırken, İngilizce dil edinim süreçlerinin okul dışında da 
devam etmesini sağlıyoruz.

WEXT sınıf içerisinde ya da evde, öğrencinin İngilizce ders ve 
etkinliklerini desteklemeyi amaçlar. Oxford University Press 
içerikleri ve WEXT Yapay Zeka teknolojisi ile hazırlanmış yenilikçi 
sistem, gelecek nesil için eşsiz bir dijital İngilizce öğrenme 
platformudur.

WEXT, öğrencinin İngilizce öğrenmesini desteklemek ve zengin 
bir öğrenme ortamı sunmak amacı ile; her bir seviyede yüzlerce 
animasyon, dizi ve belgesel filmler sunar. Öğrencler her bir ders 
içerisinde kendisine özgü kişiselleştirilmiş geri bildirimler alarak 
daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirir.



Raunt
Dijital Platform
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Nasıl Yönlendirir?
Raunt, TYT ve AYT’ye hazırlık sürecinde öğrenciyle birlikte yürüyerek, 
tercihleri doğrultusunda yol haritası çıkarır. Hedefine ulaşması yolunda 
neler yapması, nasıl ilerlemesi gerektiğini belirleyerek adım adım 
rehberlik eder. Hedefe ne kadar yaklaşmış olduğunu sürekli izler. 

Nasıl Öğretir?
Raunt, zengin online ve basılı içerikleri özenle bütünleştirilmiş ve kalıcı 
öğrenme sağlar. Öğretmenli konu anlatım videoları, 200 binden fazla 
soru ve videolu çözümü, önceki yılların ÖSYM üniversite sınav soruları 
ve çözümleri, konuların en önemli noktaları ve kritik formüllerini içeren 
konu özetleri Raunt’tadır.

Raunt kişiye özel yapay zeka destekli öğrenme 
platformudur.

Raunt, öğrenciye kendi öğrenme hızında, istediği 
zaman, istediği yerde, istediği kadar, yaşam akışı ile 
paralel, özgüven veren, motivasyon sağlayan, 
eğlenceli ve düzenli ders çalışma olanağı sunar.

Ranut’ta Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Tarih, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 
Coğrafya dersleri yer alır. Tümü MEB müfredatına 
uygun olarak hazırlanmış olan ders içerikleri; konu 
anlatımları, interaktif etkinlikler, 3D canlandırmalar, 
sanal deneyler, etkileşimli alıştırmalar, videolu çözümlü 
örnekler, öğretmenli özet konu anlatımları, tarama 
testleri ve deneme sınavlarını kapsar.



Raunt Üniversiteye
Hazırlık Eğitim Seti

Raunt, seviyesi ne olursa olsun her öğrenciye 
istediği üniversiteyi kazandırmak için tasarlandı. 
Benzersiz akıllı zekasıyla, zafer sadece çok 
çalışanların değil, aynı zamanda verimli 
çalışanların olacak!

Alışık Olduğunuz Gibi Kâğıt Kalemle 
Çözün, Raunt Zekası Değerlendirsin!
Raunt’ta basılı içeriklerle online içerikler ustalıkla 
bütünleştirilmiştir. Çözülen her testle birlikte öğrencinin 
gelişimini daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilir, gelişim süreci 
kesintisiz olarak takip edilir, eksik ve yanlış öğrenmeleri 
gidermek için yol haritası çıkarılır.

Kazanım eksikleri analiz edilerek, her öğrencinin hedefine 
uygun ders çalışma programı oluşturulur, soru hedefi verilir 
ve eksiklerini gidermeye yönelik ara hedefler oluşturulur.

Öğrenciye koçluk edecek geribildirim okul yönetim programı 
aracılığı ile öğrenciye ulaştırılır.

Konu Anlatımlı, Soru Bankalı
Akıllı Defter
Her bir ders için özel olarak tasarlanmıştır. Önce konunun 
özeti, temel kavramları ve temel prensipleri yazılı olarak 
anlatılır. Özel olarak tasarlanmış içerik kurgusu ile önemli 
yerlerin not alınması için özel boş alanlar oluşturulmuştur. 
Her konudan sonra öğrenme düzeyinin ölçülmesi ve 
pekiştirilmesi için konuyu tarayan sorulardan oluşan testler 
bulunur. Tüm soruların videolu çözümü vardır.

Soru Bankası
MF ve TM olmak üzere her ders için ayrı düzenlenmiş soru 
bankaları, konu bazında farklı zorluk seviyelerindeki testler 
içeren kaynaklardır. Soru bankalarındaki testlerle öğrenci 
kendini değerlendirirken, TYT ve AYT’de karşılaşacağı soru 
tiplerine hakimiyetini ve soru çözme pratiğini artırır.

Konu Kavrama Testi
Testler üç farklı zorluk seviyesinden oluşur. Raunt öğrenciyi 
tanıdıkça, hangi testi önce çözmesi gerektiği konusunda 
rehberlik eder. Raunt programı üzerinden çözülen 
testlerdeki doğru, yanlış cevaplanan ve boş bırakılan 
sorulardaki yeterlilik düzeyine görebilir, konu eksiklerini hızlı 
tamamlamak için soruların çözüm videolarını izleyebilir.
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Çalışma Fasikülü
Çalışma fasikülleri, farklı öğrenme tarzı olan öğrencilere uygun olarak hazırlanmıştır. Konu çalışarak ilerleyen öğrenciler, önce konu 
anlatımlarını, ardından fasiküllerdeki testleri çözerek performanslarını gözlemleyebilir.

Bir dersi yanınızdaki kitap olarak bulundurmak yerine, sadece çalıştığınız konuya ait fasikülü bulundurabilir, dilediğiniz her yerden 
test cevaplarınızı raunt uygulaması ile sisteme girebilir ve çözüm videolarını izleyebilirsiniz.

Fasiküller, her konu için öğrenme düzeyinizi değerlendiren farklı zorluk seviyesindeki testleri içerir. Özet konu anlatımları ve örnek 
sorularla konu tekrarı yapmanızı kolaylaştırır.

Deneme Sınavları
TYT ve AYT’de başarılı olmanın önemli bir bileşeni de erken sınav deneyimi yaşamaktan geçer. Deneme Sınavları hem zaman 
yönetimi becerisini artırmaya hem de gerçek sınavlar için strateji geliştirmeye olanak sunar.

Türkiye genelinde uygulanan sınavlar ile diğer öğrenciler arasındaki sıralamanızı görebilirsiniz.

Kavramda tüm sınavlar aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Sınava giren öğrencilerin ders, konu ve kazanımlarıyla ilgili ayrıntılı sınav 
sonuç karnesi verilerek, danışman öğretmenlerle her sınavdan sonra yol haritası çıkarılır. Danışman öğretmenler rehberlik servisiyle 
birlikte öğrenciye özel ödevler vererek eksiklerini tamamlamasını, yanlış öğrenmelerini gidermesini sağlar.



Genel Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Gardenya Plaza 3
Kat: 10 Ataşehir/ İSTANBUL T: 0216 709 33 66

 kavramokullari       kavram_okullari     kavramokullari

kavram.k12.tr

Aynı başarı, bambaşka bir Kavram!


