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Değerli Velimiz, 

myON News, artmakta olan zengin güncel haber makalesi içerikleri ile öğrencilerin medya 

okuryazarlık becerilerini geliştiren, güncel olay, konulara ilişkin farkındalıklarını güçlendiren, 

disiplinler arası farklı kategorilerde bilgi edinmelerine ve okuma becerilerinin gelişimine destek 

sağlayan okuma platformudur.  

 

myON News arşivinde yer alan 7000’den fazla haber makalesi ve her gün eklenen güncel 

içeriklerine ek olarak, bulundurduğu video, interaktif harita, çalışma soruları, metin 

seslendirmesi, zengin multimedya araçları ile öğrencilerimizin dil becerilerini destekler ve 

öğrencilerimizin keyif ile  ilgi alanlarına, okuma seviyelerine uygun 8 farklı kategoride 

okumalarını, kaliteli zaman geçirmelerini sağlar. myON News  öğrencilerimizi daha fazla 

okumaya, öğrenmeye teşvik eder. 

 

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

sıra okul sonrası çalışmalarında da faydalanabileceklerdir. 

 

myON News 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. 

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 

Öğrencilerimiz, ana sayfalarında öğretmenleri tarafından kendilerine atanmış olan ödevleri 

“Projects” başlığı altında görecektir. Öğrencilerimi haber makalesinin üzerine tıklayarak 

okumaya başlayacaklardır. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından atanan haber makalelerinin yanı sıra, anasayfalarında 

yer alan ‘‘News’’ butonuna tıklayarak ilgili güne ait güncel içeriklere, arama kutusunu kullanarak 

da ilgi alanlarına yönelik haber makalelerine erişim sağlayarak serbest okuma aktiviteleri 

yapabilirler. 
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