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Değerli Velimiz, 

Achieve3000, dünyanın farklı gazetelerinde yayınlanmış 12.000’in üzerinde İngilizce makaleyi her 

bir öğrenciye bireysel okuma seviyesinde ulaştırır. Öğrenciye özel kişisel öğrenme profili 

sağlayan Achieve3000, öğrencinin akademik beceri gelişimini destekler. Bu platform, öğrencinin 

İngilizce okuryazarlık gelişimini yapay zekâ sistemi ile takip eder ve öğretmenine raporlar.  

Öğrencilerin sene başında tamamlayacakları LevelSet seviye belirleme testi ile her bir öğrencinin 

bireysel okuma düzeyini tanıyan platform, yıl boyunca tüm içeriği, öğrenciye uygun seviyelerde 

gösterecek ve performanslarına göre bu seviyeleri otomatik olarak güncelleyecektir. 

Farklılaştırılmış eğitimde dünya lideri olan Achieve3000 platformundan öğretmen ve 

öğrencilerimiz yıl boyunca ders içi kullanımlarının yanı sıra okul sonrası çalışmalarında da 

faydalanabileceklerdir. 

Achieve3000 platformunun kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir. Kaynağa 

bilgisayarınızın internet tarayıcısı üzerinden veya tablet cihazınıza ücretsiz uygulamasını 

indirerek erişim sağlayabilirsiniz. (App Store: Achieve3000, Google Play: Achieve3000) 

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. 

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 kaynağa internet tarayıcısı 

üzerinden erişebilmeleri için www.achieve3000.com 

adresine giderek sayfanın sağ üst köşesinde yer 

alan “Login” kısmına tıklamaları, ardından 

yönlendirilecekleri sayfadaki ilgili kısımlara kullanıcı 

bilgilerini yazarak “Login” butonuna basmaları 

gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz kaynağa ilk kez giriş yaptıklarında, kendi okuma seviyelerini belirleyecek olan 

LevelSet testi ile karşılacaklardır. LevelSet için öğrencileri ve test ortamını yeterince hazırlamanız 

çok önemlidir. Öğrenciler ellerinden gelenin en iyisini denemek için iyi dinlenmeli ve motive 

edilmelidir. Test ortamı sessiz olmalı, bilgisayarınız internete bağlı ve hazır olmalıdır. LevelSet 

testinin en doğru sonucu vermesi için öğrencilerimize test boyunca yardım etmemek gerektiğini; 

sözlük vb. kaynaklardan destek almamaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. Test esnasında 

alınacak yardım platformun doğru ölçüm yapmasını engelleyeceğinden yıl boyunca 

öğrencinizin gelişimini aksatacaktır. 

Kaynağa erişim sağlayan öğrencilerimiz, ana sayfalarında öğretmenleri tarafından kendilerine 

atanmış olan makaleleri görecek ve “Start” butonuna tıklayarak makale üzerinde çalışmaya 

başlayabileceklerdir. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından atanan makalelerin yanı sıra kendi ana sayfalarında 

bulunan arama kutusunu kullanarak ilgi alanlarına göre makale taraması yapabilmektedirler. 


