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VeduBox İçeriği- Öğretmen
Bu belgede VeduBox sistemine Öğretmen rolüyle girildiğinde kullanılacak menüler sırasıyla
açıklanmıştır.

Ana Sayfa: Sistem üzerinde admin tarafından, ya da kendi oluşturduğunuz anket ve duyuru
ya da ödevleri buradan görebilirsiniz.

www.vedubox.com

3

Eğitmen

Takvimim: Bu menüde iki adet takvim bulunmaktadır.
Takvimim: Bu menüden Ay/Hafta/Gün olarak kategorilendirilmiş olarak eklenmiş canlı
derslerin takibini yapabilirsiniz. Öğretmen ya da admin canlı ders eklediğinde takvime
otomatik olarak işlenir ve bu sayede öğrenci ve öğretmen canlı dersleri tarihlerine göre takip
edebilirsiniz.

Akademik Takvim: Bu menü üzerinden admin tarafından girilen akademik bir sınav aralığınız
varsa tarih aralıklarını görebilirsiniz.

Derslerim: Derslerim menüsüne tıklandığında admin panelinde öğretmene tanımlanmış
derslerin listesi gelmektedir. Sağ üst köşede bulunan ‘Yeni Ekle’ butonu ile Ders Adı, Ders
Kategorisi, Para Birimi ve Fiyat gibi derse dair gerekli bilgileri girerek ders ekleyebilirsiniz.
Gelen listeden herhangi bir derse tıklayarak ders hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.
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Derse tıkladığınızda dersin adı sayfada büyük başlık olarak görünür. Menü çubuğunda Ders
Profili, İçerik, Canlı Dersler, Yorumlar, Öğrenciler, Raporlar, Duyurular, Ödevler ve Anketler
başlıkları bulunur.

Geçmiş: Testlerinizle ilgili raporlamalara ulaşmak için geçmiş butonuna tıklamanız ve ilgili
öğrencinin sınav detaylarını görmek için “Gör” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Sistemde yazılı soruları manuel olarak puanlanırken, diğer tiplerdeki sorular otomatik
puanlanmaktadır.

Ders üzerinde bir değişiklik yapmak istediğiniz de ‘Dersi Güncelle’ butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

Ders Profili: Bu menüye tıkladığınızda derse dair açıklama, içerik sıralaması ve sertifika
bilgilerine dair düzenlemeler yapabilirsiniz. (Katılımcı sertifikası ders içeriklerini tüketen
kişilere verilirken, başarı sertifikası yalnızca sınavlardan başarılı olanlara verilir.)
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İçerik: Bu sekmeye tıkladığınızda paylaşmış olduğunuz Bölümleri (Üniteleri) ve bu bölümlerin
içeriğini görebilirsiniz. İçerik menüsündeyken
Konu/Bölüm/Ünite ekleyebilirsiniz.

‘Konu

Ekle’

butonuna

tıklayıp

Bölüm çubuğunun üzerinde bulunan ‘Kaynak Ekle’ butonuna tıkladığınızda gelen pencereden
Doküman, Video, Link, Embed Kod, Test, Scorm paketleri ve Etkileşimli videolar
ekleyebilirsiniz.
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Doküman Paylaşımı: Doküman eklemek istediğinizde Doküman seçeneğini seçtikten sonra
gelen pencerede Başlık, Açıklama ve Dosya bölümlerine gereken bilgileri girmeniz
gerekmektedir.

Video Paylaşımı: Video eklemek istediğinizde Video seçeneğini seçtikten sonra gelen
pencereden Başlık, Açıklama, Video (Dosya Seç) ve Önizleme bölümlerine gereken bilgileri
girmeniz gerekmektedir. Kaydet butonuna tıklayarak videonuzu ekleyebilirsiniz.

Link Paylaşımı: Link eklemek istediğinizde Link seçeneğini seçtikten sonra gelen pencereden
Başlık, Açıklama, Link bölümlerine gereken bilgileri girmeniz gerekmektedir. Kaydet butonuna
tıklayarak linki ekleyebilirsiniz.

Embed Kod Paylaşımı: Embed kod eklemek istediğinizde Embed kod seçeneğini seçtikten
sonra gelen pencereden Başlık, Açıklama, Embed kod bölümlerine gereken bilgileri girmeniz
gerekmektedir. (Embed kod internet üzerindeki herhangi bir videonun yerleştirme kodudur.
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Genellikle video üzerine sağ tıklayarak kopyalanır) Kaydet butonuna tıklayarak videoyu
ekleyebilirsiniz.

Test Paylaşımı: Test eklemek istediğinizde Test seçeneğini seçtikten sonra gelen pencerede
Başlık, Açıklama, Geçme Notu ve Testin Alınabilme Limiti bölümlerine gerekli bilgiler girildikten
sonra ve Test Listesinden eklemek istediğiniz testi seçebilirsiniz.

Etkileşimli Video: Video içerisinde öğrencilerinize sorular sormak istediğinizde etkileşimli
video seçeneğine tıklamalısınız. Daha sonra gelen bölmeden videoya ait başlık, açıklama gibi
bilgileri girip, dosya seç butonuna tıklayıp yüklemek istediğiniz videoyu seçip sonraki butonuna
tıklamanız gerekiyor.
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Gelen sekmeden ekle butonuna tıkladığınızda sistem sizi test ekleme bölümüne yönlendiriyor.
Buradan bir test oluşturuyor ve testi kaydediyorsunuz.

Daha sonra testinizin alınabilme limitini ayarlayıp “sonraki” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Soru seçimi bölümüne geldiğinizde ilk olarak videoyu başlatıp hangi saniyede soru eklenecekse
orada durdurmanız ve “Testin Soruları” bölmesindeki sorulardan hangisini sormak istiyorsanız
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sol tarafındaki ekle butonuna tıklamalısınız. Ön izleme yapmak isterseniz “Etkileşimli Sorular”
bölümünden ön izleme butonuna tıklayabilirsiniz. Geçme Notu bilgisini de isteğinize göre
değiştirebilir ve kaydet tuşuna basarak etkileşimli videonuzu kaydedebilirsiniz.

Duyurular: Bu menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş duyuruların listesini görebilirsiniz.
Yeni bir duyuru oluşturmak için Ekle butonuna tıklamalısınız.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye Başlık, Açıklama, Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi
bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Paylaştığınız duyuru girdiğiniz tarih aralığı boyunca
görünecektir.
www.vedubox.com
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Ödevler: Bu menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş ödevlerin listesini görebilirsiniz. İçerik
ekle butonuna tıklayarak doküman, video, link ve embed kod ekleyebilir, yeni ödev eklemek
istediğinizde ise sağ üst köşedeki Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye Başlık, Açıklama, Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi
bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Paylaştığınız ödev/görev girdiğiniz tarih aralığı boyunca
görünecektir.
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Anketler: Bu menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş anketlerin listesini görebilirsiniz. Yeni
anket eklemek istediğinizde sağ üst köşedeki Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye Ad, Açıklama, Talimatlar, Tekrar Alınabilme
Sayısı, Başlama Tarihi ve Bitiş Tarihi bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Paylaştığınız anket,
girdiğiniz tarih aralığı boyunca görünecektir. Bu bilgileri girdikten sonra Sonraki butonuna
tıklayarak soru seçimi yapabilirsiniz. Soru seçimi sayfasında soru listesinden soru seçip
aktarabilirsiniz ya da ekle butonuna tıklayarak yeni sorular ekleyebilirsiniz.

Ders
üzerinde
düzenlemeler
yaptıktan sonra ‘Güncellemeyi Bitir’
butonuna tıklamalısınız.

Canlı dersler: Bu menüden mevcut ders üzerinden yapılmış canlı derslerin listesini
görebilirsiniz. Katılımcılar menüsüne tıklayarak derse katılmış öğrencilerin listesini
görebilirsiniz. Tekrar izle menüsündeki izle butonuna tıklayarak da canlı dersin kaydını
izleyebilirsiniz.
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Yorumlar: Bu menüden tıkladığınızda önceden yapılmış yorumların listesini görebilirsiniz.
Yorum yazabilir veya yazılmış yorumları silebilirsiniz.

Öğrenciler: Bu menüye tıkladığınızda dersi alan öğrencilerin listesini görebilirsiniz.

Notlar: Bu butona tıkladığınızda öğrencinin girdiği sınavlardan aldığı notları görebilirsiniz.
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E-mail Gönder: Bu butona tıkladığınızda alıcı öğrencinin sisteme kaydedilirken kullanılan mail
adresi, mail konusu ve mail içeriğini girmeniz gerekmektedir.

Raporlar: Bu menüye tıkladığınızda Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış öğrencilerin hangi
tarihte eğitimi tamamladığını ve sertifika almaya hak kazandığını görebilirsiniz.

Duyurular: Bu bölümden daha önce oluşturmuş olduğunuz duyuruları görebilirsiniz.

Ödevler: Bu bölümden daha önce oluşturmuş olduğunuz ödevleri görebilirsiniz.
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Anketler: Bu bölümden daha önce oluşturmuş olduğunuz anketleri görebilir ve katılan
kişilerin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Canlı Derslerim: Bu menüye tıkladığınızda bulunduğunuz güne eklenmiş canlı derslerin
listesini görebilirsiniz. Eğer eklenmiş ders bulunmuyorsa ‘Planlı canlı ders yok’ yazacaktır. Yeni
bir canlı ders oluşturmak istediğinizde sağ üst köşedeki Yeni Ekle butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

Yeni Ekle butonuna tıkladığınızda öğretmene tanımlı dersler kategorilerine göre sıralanacaktır.
Açılan listeden canlı ders eklemek istediğiniz dersin adını seçmelisiniz.

Dersin adını seçtikten sonra gelen pencerede Başlık, Tarih, Saat, Süre, Katılım Limiti, Açıklama,
Dersin Adı, Öğretmen, Özel Ders gibi seçeneklere gereken bilgileri girdikten sonra Kaydet
butonuna tıklamanız gerekmektedir.
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Özel ders seçeneğini işaretlerseniz Katılım Limitine girdiğiniz sayı kadar öğrenci seçebilirsiniz.
Bu sayede ders yapmak istediğiniz öğrencileri belirleyebilirsiniz.

Kaydet butonuna tıkladığınızda Canlı Derslerim menüsünde dersler görüntülenir. Hatırlatma
Gönder butonuna tıklayarak derse kayıtlı öğrencilere e-posta ya da sms gönderebilirsiniz.
Katılımcılar butonuna tıkladığınızda derse katılacak olan öğrencilerin listesini görebilirsiniz.
Başla butonuna tıklayarak canlı dersi başlatabilirsiniz.

Başla butonuna tıkladığınızda canlı ders modülü açılır. Üst çubukta Seçenekler, Çalışma Alanı
ve Yardım menüsü bulunur. Üst çubuğun sağ kısmında ise kamera, mikrofon, medya
kütüphanesi, katılımcı ekleme, ekran paylaşımı, ders kaydı, bildirimler ve bağlantı bilgileri
bulunur. Sol üst köşede öğretmenin görüntüsü bulunmaktadır. Katılımcılar bölümünde derse
katılmış öğrenciler listelenir. Sohbet penceresinde öğrenciler ve siz yazılı olarak da iletişim
kurabilirsiniz.
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Medya kütüphanesinden doküman paylaştığınızda ekranın orta kısmında görünür. Sanal
tahtayı kullanarak belge üzerinde belirtmeler yapabilir, yazı ya da işlem yazabilirsiniz.

Tekrar izle: Bu menüye tıkladığınızda kaydettiğiniz canlı derslerin listesini görebilirsiniz. İzle
butonuna tıklayarak siz de izleyebilir, indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir ve
sil butonu ile kaydı silebilirsiniz.

Kütüphane: Kütüphane menüsüne tıkladığınızda eklediğiniz kategoriler ağaç yapısı şeklinde
listelenir. Yeni kategori eklemek isterseniz Kategori Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Mevcut bir kategoriye tıkladığınızda ise kategoriye alt kategori ekleyebilirsiniz. Herhangi bir
kategori seçili iken sağ alt köşede içerikleri görebilir ve üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

www.vedubox.com

17

Eğitmen

Mesajlarım: Bu bölümden öğrencilerinizle mesajlaşabilirsiniz.

Sohbetler: Bu kısımdan var olan sohbetlere ve içeriklerine ulaşabilir ya da sohbeti başlat
butonuna tıklayarak sohbet etmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girip yeni bir sohbet
oluşturabilirsiniz.

Kişilerim: Bu kısımdan sohbet başlattığınız kişilere mesaj atabilir, görüntülü sohbet başlatabilir
ya da kişiyi silebilirsiniz.

Aramalar: Bu kısımdan görüntülü aramalarınızı görebilirsiniz.

Test Kategorileri: Sisteme test eklerken gerekli olan bu bölüm, testleri alanlarına göre
kategorilendirmeye yarar. Açılan pencerede Tüm Test Kategorileri listelenir. Ekle butonuna
tıklayarak testin alanını girip yeni kategoriyi ekleyebilirsiniz.
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Test/Sınav İşlemleri
Soru Havuzu: Menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş soruların listesini görebilirsiniz. Yeni
soru eklemek isterseniz sağ üst köşedeki Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye gerekli bilgileri girerek yeni soru ekleyebilirsiniz.
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‘Herkese açık mı?’ sorusu sistem üzerindeki diğer öğretmenlerin de soruyu görüp
göremeyeceğini belirlemek için kullanılır. Diğer öğretmenlerin görmesini istemiyorsanız
‘Herkese Açık Mı?’ özelliğini işaretlemeden geçmeniz gerekmektedir.
‘Düzenlenebilir mi?’ sorusu ise soru üzerinde sonradan bir güncelleme yapılıp yapılmayacağını
belirlemek içindir. Test sorusunu yazdıktan sonra hangi kategoride çıkmasını istiyorsanız seçip
kaydet tuşuna basarak soruyu kaydedebilirsiniz.
İlk olarak soru tipini seçip sonra geri kalan bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Soru tipleri:
Çoktan seçmeli, doğru yanlış, yazılı, sıralama, eşleştirme ve boşluk doldurmadır.
Çoktan Seçmeli

Soru tipini çoktan seçmeli seçtiğinizde soru metni ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra aşağı
tarafta seçeneklerimiz bölümü belirecek. Buradan kaç seçenekli yapmak istiyorsak ayarlayıp,
daha sonradan şıkları yazıp doğru seçeneği belirtmek için sol taraftaki kutucuğu işaretlemeniz
gerekmektedir.
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Doğru / Yanlış

Soru tipini doğru/yanlış seçtiğinizde soru metni ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra aşağı
tarafta seçenekler bölümü belirecek. Buradan sorunuzun cevabına göre sol taraftaki kutucuğu
işaretlemeniz gerekmektedir.

Yazılı

Soru tipini yazılı seçtiğinizde soru metni ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra aşağı tarafta
metni bölümü belirecek. Buraya sorunun cevabını yazmamız gerekmektedir.
Sıralama

Soru tipini sıralama seçtiğinizde soru metni
ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra aşağı
tarafta seçenekler bölümü belirecek. Ekle
butonuna tıklayarak metinde sorduğunuz
sorunun doğru sıralamasını teker teker
buraya eklemeniz gerekmektedir.
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Eşleştirme

Soru tipini eşleştirme seçtiğinizde soru
metni ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra
aşağı tarafta seçenekler bölümü belirecek.
Ekle butonuna tıklayarak eşleştirmek
istediğiniz seçenekleri arasına eşittir işareti
ekleyerek yazmanız gerekmektedir.

Boşluk Doldurma

Soru tipini boşluk doldurma seçtiğinizde, soru metnini yazarken boşluk olmasını istediğimiz
yeri çift tırnak içerisine alıp içerisine doğru cevabı yazmanız gerekmektedir.

Test Havuzu: Menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş testlerin listesini görebilirsiniz. Yeni
test eklemek isterseniz sağ üst köşedeki Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye gerekli bilgileri girerek yeni bir test
oluşturabilirsiniz.
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‘Herkese açık mı?’ sorusu sistem üzerindeki diğer öğretmenlerin de soruyu görüp
göremeyeceğini belirlemek için kullanılır. Diğer öğretmenlerin görmesini istemiyorsanız
‘Herkese Açık Mı?’ özelliğini işaretlemeden geçmeniz gerekmektedir.
‘Düzenlenebilir Mi?’ sorusu ise soru üzerinde sonradan bir güncelleme yapılıp yapılmayacağını
belirlemek içindir.
‘Cevaplar Karıştırılsın Mı?’ sorusu test içindeki soruların şıklarının her öğrenciye farklı şıklarda
gelmesini sağlamak içindir.
‘Cevaplar Görünsün Mü?’ sorusu testin sonunda doğru cevapların öğrenci tarafından görünüp
görünmeyeceğini belirlemek içindir.
‘Boş Bırakabilsin Mi?’ sorusu öğrenciye testteki sorulara cevap vermeden geçebilme izni verir.

Testin kategorisini seçtikten sonra soru seçimi için Sonraki butonuna tıklamanız
gerekmektedir.
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Soru seçimi sayfasında soru listesi bulunmaktadır. Bu liste soru havuzuna eklediğimiz
sorulardan oluşmaktadır. Testi oluştururken Ekle butonuna tıklayarak yeni soru ekleyebiliriz.
Soru listesinden toplu ya da tek tek sorular seçerek seçilen sorular menüsüne aktarabilirsiniz.
Soru üzerinde değişiklik yapabilmek için güncelle seçeneğini kullanabilirsiniz. Seçilen soruları
kaldır butonu ile seçilen sorular menüsünden çıkarabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak
testinizi kaydedebilirsiniz.

Sınavlarım: Sınavlarım menüsüne tıklayınca önceden oluşturulmuş sınavların listesini
görebilirsiniz. Ekle butonuna tıklayarak yeni sınavlar oluşturabilirsiniz.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Sonraki
butonuna tıklayarak test havuzundan test seçebilirsiniz.
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Sonraki butonuna tıkladığınızda test havuzunda bulunan testler listelenmektedir. Testleri
seçerek toplu olarak ya da tek tek aktarabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak sınav
oluşturabilirsiniz.

Anket Soruları: Bu menüden oluşturduğunuz anketleri görebilir, güncelleyebilir, silebilir ya
da yeni anket soruları ekleyebilirsiniz.
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Ekle butonuna tıkladığınızda ilk olarak tip bilgisini seçmeliyiz. Çoktan Seçmeli, Doğru/Yanlış,
Yazılı tiplerinden birini seçmelisiniz. Daha sonra gerekli bilgileri girip kaydetmeniz
gerekmektedir.

Öğrenciler: Buradan eğer Admin izin verirse öğrenci ekleyebilirsiniz.

Eklemek için sağ üsteki ekle butonuna tıklamalısınız. Daha sonra öğrencinin ad, soyad, şube,
email, kullanıcı adı, şifre ve üyelik dönemi gibi bilgileri girerek öğrencinizi ekleyebilirsiniz.
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Raporlar: Bu bölüm seçtiğiniz ders ve öğrenciye uygun olarak rapor almanıza olanak verir. Dersi ve
öğrenciyi seçerek ara butonuna basarak, genel rapor, puanlar, video izlenme oranları ve canlı ders
katılım zamanları bilgilerine ulaşılabilir.

Notlar butonuna tıklandığında ise öğrenciye özel not girilebilir.

Resim Havuzu: Derslerin görüntülerini değiştirmek isterseniz ya da görüntülü sorular
oluşturmak isterseniz ilgili görüntüleri resim havuzuna eklemeniz gerekmektedir. Menüye
tıkladığınızda önceden eklenmiş görüntüler listelenir. Ekle butonuna tıklayarak yeni görüntü
ekleyebilirsiniz. Mevcut resimleri güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.
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Ekle butonuna tıkladığınızda görüntüyü bilgisayarınızdan seçip adını girdikten sonra kaydet
butonuna tıklayarak resim havuzuna yeni görüntü ekleyebilirsiniz.
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