
 

  

Sorularınız için Globed destek ekibimizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. 0212 542 79 29 / 0212 542 79 39  info@globed.co     globed.co 

 

  

Değerli Velimiz, 

myON Reader, hem gerçek kurgu hem de kurgusal olmayan 6500’den fazla kitap sunan, 

öğrencilerin okuryazarlık gelişimini teşvik eden ve okuma becerilerinin gelişimine destek  

sağlayan okuma platformudur. Öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve okuma seviyelerini 

bütünleştiren, kişiselleştirilmiş bir okuma platformu olma özelliğiyle, her yaşa, ilgi alanı ve okuma 

seviyesine hitap ederek, öğrencilerimizin keyif ile okuyup, kaliteli zaman geçirmelerini sağlar ve 

daha fazla okumaya teşvik eder. Tamamı profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirilmiş 

kitaplar, sınavlar, zengin proje içerikleri ve ses kayıt özelliği ile dört dil becerisini destekler. 

Sunmuş olduğu derinlemesine rapor özelliği sayesinde öğrencilerimizin okuma becerilerindeki 

gelişimlerinin takip imkanını sunar.  

 

myON öğrencilerin sene başında tamamlayacakları “Placement Test” seviye belirleme testi ile 

her bir öğrencinin bireysel okuma düzeyini belirler ve ‘‘Interests’’ ilgi alanı envanteri ile her bir 

öğrenciye okuma seviyesi ve ilgi alanına uygun olarak kişiselleştirilmiş okuma deneyimi sunar. 

Sene boyunca sistem tarafından atanan ‘‘Benchmark Test’’ seviye tespit testleri ile öğrencilerin 

yıl boyunca gösterdikleri dil gelişimleri izlenebilecektir. 

 

myON platformundan öğretmen ve öğrencilerimiz yıl boyunca ders içi kullanımlarının yanı sıra 

okul sonrası çalışmalarında da faydalanabileceklerdir. 

 

myON platformunun kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir. Kaynağa 

bilgisayarınızın, tablet ve telefonunuzun internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 

Satın alım gerçekleştiren öğrencilerimiz, kaynağa giriş için öğretmenleri tarafından kendilerine 

verilecek olan bireysel kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile dijital sınıflarına ve bireysel hesaplarına 

erişebileceklerdir. 

Öğrencilerimizin kaynağa internet tarayıcısı üzerinden erişebilmeleri için www.myon.com 

adresine giderek sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “myON Login” kısmına tıklamaları, 

ardından yönlendirilecekleri sayfada öncelikle ‘‘School Name’’ kısmına okullarının adını yazarak 

çıkan listeden seçmeleri ve ilgili kısımlarda kullanıcı bilgilerini yazarak “Sign In” butonuna 

basmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz kaynağa ilk kez erişim sağladıklarında, sistem öğrencilerimizi ilgi alanlarını 

belirlemek üzere ilgili sayfaya yönlendirecektir. Öğrencilerimizin ilgi alanlarını sunulan 

kategoriler üzerinden işaretlemeleri ve ardından ‘‘Save’’ butonuna basmaları gerekmektedir. 
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Platformun doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla okulunuzun öğretmenleri ile çalışma 

ve eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecektir. 

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle, 

 

Globed Ekibi 

Öğrencilerimizin çoktan seçmeli sorulardan oluşan seviye belirleme sınavını tamamlamaları 

gerekmektedir. Testin öğrenci tarafından ve dikkatle tamamlanması kütüphanelerinin 

kişiselleştirilmesi için önemli bir adımdır. 

Öğrencilerimiz, ana sayfalarında öğretmenleri tarafından kendilerine atanmış olan ödevleri 

“Projects” başlığı altında görecektir. Öğrencilerimizin kitabın üzerinde yer alan ‘‘Read’’ butonuna 

tıklayarak okumaya başlayacaklardır. 

Öğrencilerimiz kaynak içerisinde yer alan kitapları okurken            simgesine   tıklayarak 

dinleyebilir ve ses kaydı yapabilirler. 

Öğrencilerimizin ses kaydı yapabilmeleri ve öğretmenlerine gönderebilmeleri için kitabın üzerine 

tıkladıklarında                                butonuna basarak giriş yapmaları gerekmektedir. 

İnternet tarayıcıları üzerinden giriş yapan öğrencilerimizin öncelikle kullandıkları tarayıcıya 

mikrofon izni vermelidirler. Seçilen kitabın sağ alt tarafında yer alan mikrofon simgesine 

tıklayarak ses kaydına başlayabilirler. 

Öğrencilerimizin kaydı tamamladıklarında “Done” butonuna basmaları ve kitabın sağ tarafında 

yer alan ‘‘Turn In’’ butonuna tıklamaları gerekmektedir. Ses kaydı sistem tarafından öğretmene 

otomatik olarak gönderilecektir. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından atanan kitapların yanı sıra, anasayfalarında yer alan 

‘‘Library’’ butonuna tıklayarak, sistem tarafından kendilerine önerilen kitaplara, arama kutusunu 

kullanarak da ilgi alanlarına yönelik kitaplara erişim sağlayarak serbest okuma aktiviteleri 

yapabilirler. 
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