
MobiOkul 
Eğitim 
Platformu

Yeni nesil eğitim burada 
başlıyor...



Eğitim Kurumunuzu 
Dijital Dünyaya 
Taşıyoruz...

MobiOkul Eğitim Platformu okullarımıza ve öğrencilerimize, okul hayatında 
ihtiyaçları olan her türlü eğitim geliştirme faaliyetini internet ortamında sunar.

Bu Platform düşük maliyetlerle teknoloji tedarik edilmesine imkan sunan 
yenilikçi ve kapsamlı bir çağdaş eğitim ürünüdür.

Hem okul yönetimleri, hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için 
sağlanan faydalar içeriğimizde sizlere anlatılmaktadır.



Sunulan 
Platformlar

MobiOkul iki ayrı platformla eğitim ilgililerine 
hizmet vermektedir.

1. MobiOkul Yönetim ve Öğretmenler  Platformu

1. MobiOkul Öğrenciler Platformu



MobiOkul 
Yönetim ve 
Öğretmenler 
Platformu

Yönetim platformunuz, dijital okulunuzu 
yönetmeniz için size sunulan bir hizmetler 
topluluğudur. Bu özellikleri aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz.

1. Öğrencilerinizi sisteme kaydedebilirsiniz.
2. Öğrencilerinizi sınıflara/gruplara 

ayırabilirsiniz.
3. Kayıtlı öğrencilerinizin tamamının bilgilerine 

sistemden ulaşabilirsiniz.
4. Öğrencilerinizin sistemden faydalanacağı 

tarihleri de, daha kaydederken 
belirleyebilirsiniz.



MobiOkul 
Yönetim ve 
Öğretmenler 
Platformu-2

5. Öğretmenlerinizi de sisteme kaydedebilirsiniz.

6. Öğretmenlerinizi branşlara göre ayırt 
edebilirsiniz.

7. Kayıtlı öğretmenlerinizin bilgilerine sistemden 
ulaşabilirsiniz.

8. Öğretmenlerinizin yetkilerini belirleyebilirsiniz.

9. Öğretmenleriniz, istedikleri soruları sisteme 
yükleyebilirler. İster kendi arşivlerini yönetirler, 
isterlerse de öğrencileriyle bu soruları 
paylaşabilirler.



MobiOkul 
Yönetim ve 
Öğretmenler 
Platformu-3

10. Öğretmenleriniz daha önceden kaydettikleri 
sorulardan, yeni kaydecekleri sorulardan veya 
hazır bir soru grubundan online olarak sınav 
oluşturabilir. 

11. Sınavın cevaplarını ve puanlama sistemini 
daha yüklerken belirleyebilir. Hiçbir ek efor 
harcamadan sınav sonuçlarının otomatik 
hesaplanması sebebiyle vakit tasarrufu 
sağlayabilir.

12. Öğretmenler tüm bu soruların ve sınavlarının 
listelerini daima takip edebilir. Kendisiyle veya 
öğrencileriyle ilgili bu verilere göre kararlar 
alabilir.



MobiOkul 
Yönetim ve 
Öğretmenler 
Platformu-4

14. Doküman ve ödevler önceden sisteme 
kaydedilip, istenirse öğrencilerle paylaşılabilir.

15. Canlı toplantı oluşturulabilir. Özellikle 
öğretmenler arası toplantılar, her an, her saat, 
organize olma problemi yaşamadan sağlanmış 
olacaktır.

16. Canlı ders anlatımı sayesinde, okulunuz her 
yere taşınacaktır.

17. Öğrenci ve öğretmenlere mail/SMS 
gönderilebilir.



MobiOkul 
Öğrenciler 
Platformu

Dijital okulunuzun en değerli parçası öğrencileriniz 
için eğitim artık çok kolay. Her yerde, her an ve 
daha eğlenceli bir dünyada öğrencileriniz ile 
iletişiminiz maksimum seviyede olabilecek. 
MobiOkul öğrenci platformunda neler sunuyoruz?

1. Öğrenci, sorularını arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle paylaşabilir.

2. Öğrenci, öğretmenlerinin veya arkadaşlarının 
sorularını çözebilir.

3. Öğrenci, online sınavlarını çözebilir.

4. Öğrenciler online sınav sonucunu anında 
görebilir.



MobiOkul 
Öğrenciler 
Platformu-2

5. Öğrenci kendisiyle paylaşılan ödevlerine ve ders 
dokümanlarına ulaşabilir. Ağır kitapları, fasikülleri 
ve dosyaları taşımak yerine her zaman her yerden 
istediği şekilde kategorilere ayırdığı 
dokümanlarını görüntüleyebilir.

6. İşlem yaptığı doküman veya ödevleri 
işaretleyerek, üzerine düşen görevleri ne derecede 
tamamladığını ölçebilir.

7. Diğer öğrencilerle de doküman paylaşabilir.

8. Canlı derslere katılabilir. Özellikle akşam 
derslerine, hafta sonu kurslarına katılmak 
öğrenciler için çok kolay hale gelecektir.



MobiOkul 
Öğrenciler 
Platformu-3

9. Öğrenciler çalıştay odaları oluşturarak, kendi 
aralarında canlı etkinlikler düzenleyebilir. Aktif 
ses ve kamera eşliğinde, özellikle sınav 
dönemlerinde interaktif çalışmalar organize 
edebilirler.

10. En önemlisi, öğrenciler kendi yayınladıkları 
soruları tüm MobiOkul öğrencileriyle 
paylaşabileceklerinden, Türkiye’ deki her 
seviyeden öğrenci birbirine destek olabilecektir.

11. Ayrıca “Türkiye Geneli Online Sınav” ile 
öğrenciler tüm Türkiye’ de hangi sıraya 
ulaşacağını görüp, bir önceki yılın sıralamalarına 
göre hangi lise veya üniversiteye girebileceğini de 
ölçümleyebilecektir.



MobiOkul
Değerli Eğitimcimiz, bizi dinlediğiniz için 

teşekkür ederiz.


