
             
Pearson Active Learn pogrami ve program dahilindeki e-book lardaki interaktif alistirma tipleri 
ogrencinin 21. Yuzyil ogrenme becerilerini gelistirecek sekilde hazirlanmistir. Pearson Active 
Lean programi, ogretmenin ogrencinin okuma ve interaktif alistirmalardaki basari grafigini takip 
edebilecegi bir ogrenme platformu uzerinde calismakta olup, hem ogretmen hem de ogrenci icin 
kullanimi son derece kolay ve keyifli bir calisma ortami sunmaktadir.  Kullanimi kolaylastirmak icin hem 
ogretmenlere, hem de ogrencilere Turkce hazirlanmis kullanim kılavuzları hazirlanmistir. 
 
 
Active Learn Online Platformu  ingilizce dil eğitimini geliştirmek üzere tercih edilen  internet 
üstünden  kullanılan çevrimiçi okuma , ingilizce matematik ve ingilizce fen  programıdır.  
 

• Bu programı kullanabilmek için öncelikle internet bağlantınızın olması gerekmektedir. 
• İkinci olarak İngilizce öğretmeniniz tarafından sizlere verilen ‘Okul Kodu’, ‘Kullanıcı Adı’,  

ve ‘Şifre’ bilgilerinize ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgileri lütfen öğretmeninizden isteyiniz.  

( www.activelearnprimary.co.uk )web adresinden  butonuna tıklayarak  
 Sisteme giriş yapabilirsiniz..Öğretmeninizden daha önce aldığınız bilgileri sağ tarafta yer alan 
kısımlara doldurunuz ve log in tuşuna başarak sisteme giriş yapınız. 
Username= ......... 
Password = ........ 
School Code =   
Karşınıza çıkan sayfa sizin sayfanızdır. Burada yer alan MY STUFF  kısmında öğretmeninizin 
size yolladığı online kitapları ve farklı disiplinlerdeki çalışmaları bulabilirsiniz. MY 
LIBRARY daha önceden okuduğunuz kitapları görüp, üstüne tıklayarak tekrar okuma 
şansınızı kullanabilirsiniz. Siz kitap okudukça Active Learn sizlere ödül vermektedir. Ne 
kadar çok kitap okursanız o kadar çok ödül kazanabilirsiniz. Hangi ödülleri kazandığınızı MY 
REWARDS kısmındatakip edebilir ve bu ödülleri farklı aktivitelerde kullanabilirsiniz. 
 

  Bug Club : İçeriğinde 900 adet çevirim içi hikaye kitabı bulunan bu 
program ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için her seviye ve yaş grubuna uygun eğlenceli 
aktivitelerle yeni nesil öğrenme becerilerini geliştirmektedir.Bir sınıfta her öğrenciye özel 
kitap atama özelliği ile , adaptive learning özelliği ön plana çıkmaktadır.Bir reader içinde 
çeşitlü Bug alıştırmaları öğrencinin farklı soru stilleri algısını geliştirmekte ve problem 
solving yapısını vurgulamaktadır.Bir öğrencinin okuduğu tüm kitaplar ve yaptığı aktiviteler o 
öğrenciye özel book by book yada genel bir rapor ile otamatik olarak sistemden tarafaından 
sunulmaktadır.Bu rapor özelliği sayesinde velilerimize haftalık , aylık olarak istenilen 
periyotlarda reader karnesi verilebilmektedir. 
Bug Club’in classrom sayfasında ise öğretmenlerimizin sınıf içi kullanımları için 
hazırlanmış,BBC Channel’dan alıntı örnek ders anlatımları ve hemen akabinde yine sınıf için 
uygulanabilecek digital aktiviteler bulunmaktadır. 

           Rapid : İçeriğinde öğrencilerin yaş ve seviye gruplarına uygun karakterle 
desteklenen, özellikle gerçek yaşamdan örneklerle sunulan 450 adet çevirim içi hikaye kitabından 
oluşmaktadır.Daha çok stortelling içeriklidir.İngilizce Tiyatro metinleri ingilizce ve role playing 
aktiviteleri agırlık bir reader grubudur.Tüm reader’larda sesli dinletim özelliği 
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bulunmaktadır.Öğrencilerin telafuzunu ölçmek amaçlı ses kaydedici özelliği bulunmaktadır.Bu ses 
kayıtlarını öğretmenleri ile paylaşabilirler ve potfolio dosyası halinde saklayarak, telafuz gelişimini 
rahatlıkla ölçebilirler.Rapor ve aktivite özellikleri Bug Club’ta oldugu gibi detaylı ve oldukça 
eğlencelidir.Tamamı 21.yy öğrenci becerleri için tasrlanmış, adative öğrenmeyi desteklemektedir. 

            Word Smith : Özellikle CLIL based content olarak hazırlanmıştır. 
İçeriğinde doğal yaşamdan videoların bulunduğu, extra öğretmen-öğrenci materyalleri ile desteklenen, 
video tabanlı hikaye kitabı serisidir.Öğrenmenin sadece kitaptan değil, anywhere, anytime oldugunu 
kanıtlar nitekliktedir.Uluslararası CEFR müfredatını içine alarak disğer disiplinlele ilişkilendirelen , 
aynı zamanda da beraberinde kullanılan kitaba tamamen entegre edilebilir düzydedir. 

 
Bug Club , Rapid ve Word Smith programları Online Reading Programlarımızdır.Bu 
programlarımızın öğretmen için yüzlerce extra worksheet aktivitesi (word 
formatındadır, dolayısıla basılabilir ve değiştirilebilir özelliğe sahiptir) ,  yıllık ve 
haftalık planlar, akıllı tahta uygulamaları bulunmaktadır.Bu yönü ile öğretmenin 
kullandıgı ürüne rahatlıkla uyaralanarak, öğretmenimize büyük bir destek 
sağlamaktadır. 
 
 
 

 Abacus : Öğrencilerimizin ingilizce derslerinde kullandıkları, sayısal 
becerilerinin gelişmesine olanak sağlayan, öğretmen-öğrenci çalışmalarının bulunduğu temel 
düzeyde İngilize Matematik Programıdır. Tamamıyla PYP müfredatina göre 
hazılanmıştır. 
 

 Science Bug : İngilizce derslerimizde öğrencilerimizin bilimsel ve fen 
becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan , özellikle görsel olarak sunulan video tabanlı 
İngilizce Fen Bilimleri Programıdır. Tamamıyla PYP müfredatina göre hazılanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
Bu programımız için tüm öğretmenlerimize’’ Effective how to use’’ eğitimi memnuniyetle 
yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


