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İÇEREN
İLK ZEKA TESTİ 

ERAL EĞİTİM PLATFORMU (ERALEP)

Eralep , okul ve kurumlar için test ve zeka oyunu gelişrime 
konusunda  onlarca yıllık deneyime sahip özel bir ekip       
tarafından geliştirilmektedir.

Eğitim ve öğretimin sürekli geliştiğinin farkındayız. Yapay zeka  
teknolojisi kullanılarak, birey hakkında dinamik olarak yanıt 
verebilecek bir eğitim platformu geliştirdik.



Birçok alanda katkı sağlayan eğitim öğretim öğrenme platformudur.
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Nöronal temelli olarak geliştirilen ERAL 
zeka testi beynin 4 lobu (frontal, parietal, 
temporal, oksipital) hakkında bilgi vermk-
tedir.
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ERAL zeka testi, sözel normlar içermemek-
tedir ve kültürden bağımsız olarak geliştir-
ilmiştir.

ERAL zeka testi, puanlamayı yapay zekayı 
kullanarak yapmaktadır. Böylelikle 
ugulayıcı hatası en aza indirgenmektedir.

ERAL zeka testi, 4 alanda (DEHB, ÖÖG, Dil 
Konuşma ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk) 
değerlendirme sonucu ve 16 alt alanda 
bilgi vermektedir.

ERALEP eğitim platformunda uygu-
layıcılara yönelik sürekli süpervizör 
desteği sunulmaktadır.

ERAL zeka testi sonucunda uygulayıcıların 
ve ailelerin öğreinciyle çalışmalar yapa-
bilmesi için etkinlik önerileri çıkmaktadır.

ERAL zeka testi velinin çocuğu hakkındaki 
beklentilerini ölçen tek zeka testidir.

ERAL test sonucunda uygulayıcı ve veliye 
yönelik gra�kler içeren raporlar verilmek-
tedir.

Yapay zeka sayesinde öğrencinin gelişimi 
eğitim platformunda anlık olarak takip 
edilmektedir.



ERALEP

ERAL-NIT 5-17 testi uygulayıcı eğitimi alan 
uzmanlar, tabletlerine testin uygulama 
programını yüklerler. Öğrenci hakkında 
doldurulması gereken bilgileri gerekli 
yerlere yazar.

Öğrenci bilgileri alındıktan sonra ilk olarak 
veli kendisini öğrenci gibi düşünerek veli 
beklenti ölçeğini tablet üzerinde 
doldurur.

2

Veli beklenti ölçeğinin doldurulmasından 
sonra öğrenci teste başlar.  Hiç bir sözel 
item içermeyen testte öğrenci kendisin-
den istenilen görevleri tablet üzerinde 
yerine getirmeye çalışır.

3

Testin sona ermesi ile birlikte uzman 
puanlama için; kendisinden istenen 
öğrenci hakkındaki gözlemlerinin girişini 
yapar ve test yapay zekayı kullanarak 
puanlama sistemini gerçekleştirir.

4

Puanlama sonucunda test sonucu bilgile-
rinin ve gra�ğinin yer aldığı rapor çıktısı 
sağlanır. Öğrencinin beyin lobları hakkın-
da bilgiler verilir. Aynı zamnda raporda 
öğrencinin; iyi olduğu 5 alt alan ve zayıf 
oldğu 5 alt alan hakkında bilgi verilir.

Çıkan sonuçlara göre; uzman ve velinin 
yapması gerekenler konusunda etkin-
likler sistem tarafından otomatik olarak 
sağlanmaktadır. Öğrenci ile haftalık çalışa-
cak etkinlikler ve zeka oyunları bilgisi 
aktarılmaktadır.

6

ERAL-NIT’in geliştirilmesinde hemisferik uzmanlaşma, farklı lob(temporal, parietal, frontal, oksipital) alanları ve 
bunların benzersiz üst düzey yönetici fonksiyonlarının analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda; 
 Yaygın Gelişimsel Bozukluk, 
 Özgül Öğrenme Güçlüğü, 
 Dil Kullanımı  
 Dikkat Eksikliği Tanılarına yönelik değerlendirme sonucu verir.
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Kontrasyon Yeteneği 04
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ERAL NIT 5-17
16 ALT ALANDA BİLGİ VERMEKTEDİR.
ERAL NIT, sözel olmayan zeka testi 16 alt alanda değerlendirme imkanı sunmaktadır. Bu alanlar;



Çocuğa uygulanan zeka testi sonucunda hem uygulayıcıya hem de veliye yönelik iki farklı rapor verilmektedir.

ERAL-NIT 5-17
RAPORLANDIRMA

Test alt alan puanlarına yönelik veli ve 
uygulayıcının çocukla yapması gereken 
etkinlikler ve oynanması gereken zeka 
oyunları otomatik olarak çıkmaktadır.

Velinin beklentisi ile çocuğun gerçek 
performansı kıyaslanmaktadır. Böyle-
likle veliiye, çocuğunun yeteneklerinin 
farkındalık düzeyi hakkında geri 
bildirimler sağlanmaktadır.

Test sonucuna göre oluşturulan raporda 
çocuğun genel zeka puanı, 
beyin lobları hakkıda bilgiler, 4 alan 
hakkında değerlendirme ve 16 alt alan 
hakkında sonuçlar yer almaktadır.

Test sonucuna göre yapılması gereken 
etkinlikler ve oynanması gereken zeka 
oyunları uzmanlarımız tarafından 
özgün olarak geliştirilmektedir. 
Geliştirilen etkinliklere sürekli yenileri                    
eklenmektedir.
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ERALEP araştırmaları öncelikle, öğrenmede içsel 
bilişsel süreçleri anlamaya ve tanımlamaya çalışır. 
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