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Eğitmen-Öğretmen Kitapçığı



Bu kitapçıkta Vedubox Uzaktan Eğitim Sistemi'nizi Eğitmen-Öğretmen rolü olarak nasıl kullanmanız

gerektiğini bulabilirsiniz.

 

Vedubox – Eğitmen-Öğretmen oldukça fazla özellikten oluşan bir yapıya sahiptir ancak yalnızca 4

özelliğini kullanarak hızlıca başlayabilirsiniz. 

Giriş



Sisteme Eğitmen olarak giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan menüden

"Derslerim" sekmesine tıklayınız. 

1. Ders Ekleme
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Derslerim menüsünde sağ üstte bulunan "Yeni Ekle" butonuna tıklayınız.

Açılan ekranda "Eğitim Bilgileri" formunu doldurunuz.  

Formu doldurduktan sonra eğitiminizi eklemek için "Kaydet" butonuna basınız.



Daha önce oluşturduğunuz derslere farklı dosya formatlarında ders kaynağı ekleyebilir ve ders ile ilgili diğer tüm

alanları düzenleyebilirsiniz.

2. Ders İçeriği Düzenleme

Ekranınızın sağ tarafında bulunan "Konu Ekle" butonuna tıklayarak eğitiminiz için yeni bir konu oluşturabilirsiniz.

Eğitiminize yeni bir içerik eklemek, var olan içeriğinizi güncellemek veya silmek istiyorsanız ekranınızın sağ

tarafında bulunan "Güncelle" butonuna tıklayınız.

Açılan formdan konunuzun başlığını girerek "Kaydet" butonuna tıklayınız.
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Eklediğiniz konunun altına içerik eklemek için "Kaynak Ekle" butonuna tıklayınız.

Açılan ekranda hangi türde içerik eklemek isterseniz seçiniz ve daha sonra "OK" butonuna tıklayınız.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için "Güncellemeyi Bitir" butonuna tıklayınız.

- 3 -



Ekranınızın sol tarafındaki menüden "Canlı" sekmesine tıklayınız.
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3. Canlı Ders Oluşturma

Açılan ekrandan sağ üst köşedeki "Yeni Ekle" butonuna tıklayınız.

Açılan formdan canlı ders oluşturmak istediğiniz

dersinizi seçiniz.

Dersinizi seçtikten sonra "OK" butonuna basınız.
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Açılan formu doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayınız.

Eklediğiniz Canlı dersinizin başlama saati geldiğinde "Başla" butonuna tıklayınız.



Ekranınızın sol tarafındaki Test/Sınav İşlemleri menüsünden "Soru havuzu"

sekmesine tıklayınız.
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4. Soru - Test - Sınav Oluşturma

Açılan ekrandan "Ekle" butonuna tıklayınız ve açılan formdan sorunuzu yazarak "Kaydet" butonuna tıklayınız..

Eklediğiniz sorulardan kullanıcılarınıza test oluşturmak için ekranınızın sol

tarafındaki Test/Sınav İşlemleri menüsünden "Test havuzu" sekmesine tıklayınız.
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Açılan ekrandan "Ekle" butonuna tıklayınız ve test ayarlarınızı yapılandırıp sorularınızı seçerek "Kaydet" butonuna

tıklayınız.

Eklediğiniz testlerden kullanıcılarınıza sınav oluşturmak için ekranınızın sol

tarafındaki Test/Sınav İşlemleri menüsünden "Sınavlar" sekmesine tıklayınız.

Açılan ekrandan "Ekle" butonuna tıklayınız ve sınav ayarlarınızı yapılandırıp testlerinizi seçerek "Kaydet" butonuna

tıklayınız.



Vedubox Uzaktan Eğitim Sisteminiz ile ilgili
tüm sorularınızı Destek Ekibimize

sorabilirsiniz.

İLETİŞİM
+90 (549) 692 60 06
+90 (538) 853 28 00
destek@vedubox.com
www.vedubox.com

Sorunlarınızı hemen çözerek
size yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız.

http://www.vedubox.com/

