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Ödüllü, çevrimiçi kaynak 
 
Britannica School, öğretmen ve 

öğrencilere yönelik tasarlanmış, ödüllü, 

çevrimiçi ve etkileşimli bir öğrenme 

kaynağıdır. Yeni müfredat, e-güvenlik 

ve ders planlaması yapmak için içerik 

ararken her okula güvenilir ve sağlam 

bir zemin hazırlar. 

Müfredatınıza göre sürekli güncel 
 
Britannica School, müfredatlara bağlı 

kalarak dünyanın önde gelen uzman 

editörleri tarafından düzenlenen yeni 

makaleler ve multimedya öğeleri ile günlük 

olarak güncellenir. Geliştirdiği üç özgün 

okuma seviyesi ile, her öğrencinin 

becerilerine hitap etmektedir. 

Sınıf-içi ve sınıf-dışı her 

yerden ve cihazdan 

erişilebilir, her elektronik 

öğrenme sistemine (LMS) 

entegre edilebilir. 

Günlük haber akışını 

içeren sürekli güncel  

içerik ve özellikler, 

güncel olaylar ve 

interaktif materyaller. 

3 temel seviyede 

bireyselleştirilmiş içerik: 

Başlangıç, Orta, İleri. 



TELİF HAKLARI ALINMIŞ EĞİTİME UYUMLU MİLYONLARCA GÖRSEL 

Dünyanın en iyi ve en saygın 50 resim kütüphanesinden 

milyonlarca görsele erişim – hepsi güvenilir, tek bir siteden. 

Zaman ve para tasarrufu 

sağlayın 

ImageQuest™ güvenilir kaynaklardan 

eşsiz bir koleksiyon sağlar. Her konuya 

uygun resimler içeren uygun maliyetli bu 

platform sayesinde öğrenci ve öğretmen, 

birden çok internet sitesinden resim 

arayarak zaman kaybı yaşamaz ve telif 

hakkı ihlali konusunda endişelenmez. 

Kullandığınız resimlerin 

güvenilirliğinden emin olun 

Her bir fotoğraf ya da çizim; kaynak, 

yayın hakkı sahibi, başlık ve anahtar 

kelimeleri içeren bir künye ile birlikte 

listelenmektedir. Britannica, birçoğu 

Web’de ücretli olarak verilen en iyi 

görselleri güvenilir kaynaklardan bulur 

ve sizin erişiminize sunar. 

Eğitime uygunluğuna 

göre seçilmiş dünyanın 

en iyi görsellerine 

kolaylıkla erişim sağlar. 

Yeni ve gelişmiş 

tasarımı ile daha görsel, 

daha sezgisel ve 

kullanımı daha kolaydır. 

Hızlı ve kullanımı 

kolaydır. Eğitim 

dünyasının ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere özel 

olarak tasarlanmıştır. 
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