Etkinlik ve Eğitimler için çevrimiçi program önerileri
Eğitimleriniz veya toplantılarınız için kullanabileceğiniz araçlar

Whatsapp
Bu uygulamayı hem cep telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu
uygulamada 256 kişi aynı anda mesajlaşabilirken, 4 kişiye kadar görüntülü konferans yapılabilmektedir.

Mesajlaşma
Uygulamaları

Yönetim
Kurulu, Yürütücü
Ekip, Çalışma
Komitesi, Üye
Görüşmeleri için
kullanabileceğiniz
araçlar

Google Meet

Skype
Skype, kısaca internet üzerinden iletişim ve telefon
görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.
Skype, bire bir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı
yapma, grup çağrıları yapma, anlık mesaj
gönderme ve dosya paylaşma gibi pek çok özelliği
beraberinde sunuyor. Ayrıca, genel olarak ücretsiz
olan Skype'ta, bir miktar ücret ödeyerek telefonlara
çağrı yapabilir ve SMS gönderebilirsiniz.

Google Meet, onlarca kişinin aynı sanal toplantıya
katılmasına ve internet erişimi olan her yerden
birbirleriyle konuşmasına veya video paylaşmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Google
takvimde etkinlik yaratırken video konferans
seçeneği ile oluşturulan linki 250 kişiye kadar
katılımcı ile paylaşarak, toplantınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TeamTalk

Telegram
Bu uygulamayı hem cep telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan
rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı,
fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve
1,5 GB'a kadar dosya paylaşımı
yapabilmektedir.

Signal
Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli
arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları,
kişilerarası veya grup mesajları ile göndermek için kullanılır.

Proje Yönetimi için program önerileri
Örgütünüzde işlerin, süreçlerin ve projelerin takibi ve
kişilerin görevlerinin izlenmesi için kullanabileceğiniz
araçlar.

Zoom

Jitsi

Bu uygulama kullanıcılarına yüksek kaliteli Jitsi platformu Skype’a alternatif olarak
video, ses, ekran paylaşımı ve platformlar ortaya çıkan ve açık kaynak kodlu olarak
arası anlık mesajlaşma sunar.
geliştirilmiş, güvenli bir video konferans çözümüdür. Jitsi internet üzerinHem bulut toplantısı hem de web seminer den konferans oluşturmaya izin veren,
yazılımını sunan Zoom Cloud Meetings, Jitsi Videobridge ve Jitsi Meet gibi topmasaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve cep luluğun diğer yazılımları yer alır.
telefonlarında kullanımı desteklemektedir.

Öğretmenler için ders
içeriği oluşturmak, öğrencileri derse hazırlamak,
öğrencilerin derse olan
motivasyonlarını sağlamak için geliştirilmiş bir
programdır.
Google Sınıf, Google tarafından okullar için geliştirilmiş, atamaları (okumalar, ödevler, vi-deolar gibi)
kağıtsız bir şekilde oluşturma ve dağıtma imkanı
veren, derecelendirmeyi
basitleştirmeyi amaçlayan
bir öğrenme platformudur.

Mentimeter kolay kullanım
arayüzü olan bir sunum
oluşturma platformudur. Eğitimlerde, workshoplarda, toplantılarda, koferans veya
meetup etkinliklerinde işinizi
kolaylaştıracak, size pratik bir
yöntemle veri toplama imkanı vererek sunum yaptığınız kişilerle sürekli diyolag
halinde olmanızı sağlayacak
bir platformdur. Ücret ödemeden kullanılabilir.
Mentimeter’in katılımcılara
sunduğu interaktif arayüzlerden bazıları çoktan seçmeli
sorular, imaj seçme ile oylama,
Kelime Bulutu, Quiz, Açık Uçlu
Sorular.

mobil uygulamaların yüzdesi

mobil mesajlaşma uygulaması kullanma yüzdeleri
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Twist
Twist, uzaktan çalışan örgütlerin daha
düzenli, daha az stresli bir ekip işi
çıkarabilmesine yardımcı olan bir
Slack alternatiﬁdir. Daha az bildirim,
daha anlamlı ekip çalışması amacıyla
ortaya çıkmıştır. Twist, çalışmanın,
grup sohbet uygulamalarına yetişmekten daha önemli olduğuna
inanan ekipler için oluşturulmuş bir
iletişim aracıdır.

Mentimeter
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Slack
Slack; örgüt içinde tüm yazışma ve
belgelerin depolandığı, mobil ve
masaüstünde kullanılan bir sohbet
uygulamasıdır. Slack iki yönlü
mesajlaşmaya izin verir. Bunlardan
birincisi kanallar listesi. Örgütünüzün
sahip olduğu kanallara girebilir ve
mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. Diğeri
ise klasik özel mesajlaşma. Slack’i özel
yapan detaylardan bir tanesi de, yapay
zekaya sahip olması ve kullanıcıların
ihtiyaçlarını analiz edip anlayabilmesi.

Günlük hayatta, işte
veya eğitim içerisinde kullandığımız
veya gerek duyduğumuz değerlendirme işlemini eğlenceli ve ilgi çekici
hale getirmek için
oluşturulmuş web
platformudur.

Classroom

Birlikte Hibe Faydalanıcılarının bir veya birden fazla
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Trello

GoToWebinar’da otomatik ses bağlantıları, gerçek zamanlı video akışı, tek
dokunuşla etkinleştirme ve çevrimiçi
anketlere katılma yeteneği bulunur.
Sunum yapanlar diğer katılımcılarla
ekranlarını paylaşabilir ve kullanıcı sayısını sayabilir.GoToWebinar ile bir etkinliğe katılmak isteyenlerin herhangi bir 3.
taraf satın alma işlemi yapması gerekmemektedir.

Kahoot oyun ve eğlence tabanlı öğrenme
portalıdır. Kahoot ile
bilgi yarışması (Quiz),
tartışma (Discussion),
anket (Survey) ve karıştırma (Jumble) olmak
üzere 4 farklı kategoride oyunlaştırılmış
eğitimler hazırlanabilir.

Google

Quizizz

Birlikte Hibe Faydalanıcılarının örgüt içi iletişimde kullandıkları
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Trello işlerinizi organize edip takip
etmenizi sağlayan genel anlamda bir
proje yönetim aracıdır. Ekip ile
yürütülen projelerde de ekip elemanlarına görevler atayabilir, görevler için
bir tarih belirleyebilirsiniz. Bu
özelliklere ister web arayüzünden
ulaşabilir, ister mobil cihaz üzerindeki
uygulama üzerinden kullanabilirsiniz.
Trello en iyi ücretsiz proje yönetim
araçlarından biridir.

GoToWebinar

Konferans sistemi bir
sunucu ve istemci uygulamasından oluşur. Kullanıcıların sistemi kullanmadan önce kendi
TeamTalk sunucularını
kurmaları gerekmektedir.

Kahoot
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2 dijital
uygulama
kullananlar

5 dijital
uygulama
kullananlar

3 dijital
uygulama
kullananlar

4 dijital
uygulama
kullananlar

1 dijital
uygulama
kullananlar

Diğer Uygulama yüzdeleri
%3 Anlık mesajlaşma uygulamaları - %3 Google Meet - %3 Jitsi - %3 Slack
%1Kaizala - %1SMS - %1Telegram - %1Twist - %1Whereby

Birlikte Hibe Faydalanıcıların kullandığı

İç ve dış yazışmalarda kullanılan platformlar bazında

Birlikte Hibe Faydalanıcılarının bu dönemde en çok kullandığı

çevrimiçi toplantı uygulamaları yüzdesi

Birlikte Hibe Faydalanıcısı kullanım dağılımı

sosyal medya iletişim araçları yüzdesi
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E-Posta ve
telefon
uygulamalarını
kullananlar
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google meet

skype

Google Drive
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Facebook

Instagram

Twitter

G-Suite
kullananlar
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olanlar

YouTube
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Spotify

