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VeduBox İçeriği- Öğretmen/Eğitmen
Bu belgede VeduBox sistemine Öğretmen/Eğitmen rolüyle girildiğinde kullanılacak menüler sırasıyla
açıklanmıştır.
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Ana Sayfa: Bu alan üzerinden çevrimiçi olan kişileri, anket, duyuru, ödev ve etkinliklerinizi görebilir,
güncellenen kütüphane öğelerine, haber akışı ve foruma ulaşabilirsiniz. Bütün bu özelliklerin dışında,
haber akışında ve forumda belirlediğiniz ders üyelerine ya da herkese dosya ya da not paylaşımı
yapabilir ve kendi yapılacaklar listenizi de oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturmak için ekle butonuna bastıktan sonra başlık, açıklama ve tarih bilgilerini
girip onaylamanız yeterli olacaktır.

Sil
Düzenle
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Profilim: Buraya tıklayarak kişisel profil ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Mesajlarım:

Bu alan üzerinden arkadaşlarınızla ve öğrencilerinizle mesajlaşabilir ya da görüntülü
görüşmeler yapabilirsiniz.
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Takvimim: Bu menüde iki adet takvim bulunmaktadır.
Takvim: Bu kısımdan Ay / Hafta / Gün seçeneklerinden birini seçerek testlerinizin, canlı derslerinizin,
etkinliklerinizin ve yapılacaklar listenizin takibini yapabilirsiniz.

Yıllık Program: Bu menü üzerinden admin tarafından girilen yıllık programınız varsa tarih aralıklarını
görebilirsiniz.

Derslerim: Derslerim menüsüne tıklandığında admin panelinde öğretmene tanımlanmış derslerin
listesi gelmektedir. Admin tarafından yetki verilmiş ise sağ üst köşede bulunan ‘Yeni Ekle’ butonu ile
Ders Adı, Ders Kategorisi, Para Birimi ve Fiyat gibi derse dair gerekli bilgileri girerek ders ekleyebilirsiniz.
Dersin üzerine tıklayarak içeriğine ulaşabilirsiniz.
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Derse tıkladığınızda dersin içeriğinin bulunduğu alan açılır. Üst taraftaki alanda ders içerisindeki
kaynakların sayısı yer almaktadır. Menü çubuğunda ise Profil, İçerik, Canlı, Yorumlar, Öğrenciler,
Duyurular, Ödevler, Anketler, Forum, Dosyalar, Notlar, Gruplar ve Sohbetler başlıkları bulunur. Bu
alanlara içerik eklemek istiyorsanız “Güncelle” butonuna basmalısınız.

Profil: Bu menüye tıkladığınızda derse dair genel ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.
✓ İçerikler sırasıyla açılsın: Bu seçeneği onaylarsanız öğrenci bir içeriği bitirmeden diğerine
geçemez.
✓ Katılımcı sertifikası: Bu seçeneği onaylarsanız ders içeriklerini tüketen herkese, sınavdan başarı
şartı aranmaksızın katılımcı sertifikası verilir.
✓ Başarı sertifikası: Eğitimi bitirip sınavdan başarılı olan kişilere verilir.
✓ Dil: 17 farklı dil seçeneğinden herhangi birini seçebilirsiniz.
✓ Notlandırma tipi: Geçme yüzdesi, Doğrusal notlandırma ya da çan eğrisi notlandırma
seçeneklerinden istediğinizi seçerek notlandırma tipinizi belirleyebilirsiniz.
✓ Tema rengi: 11 farklı renk seçeneğinden herhangi birini seçerek dersinizin tema rengini
belirleyebilirsiniz.
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İçerik: Bu sekmeye tıkladığınızda paylaşmış olduğunuz Konuları (Üniteleri) ve bu bölümlerin içeriklerini
görebilirsiniz. İçerik menüsündeyken “Konu Ekle” butonuna tıklayıp Konu (Bölüm/Ünite)
ekleyebilirsiniz. Var olan konunun üzerindeki “Konu Ekle” butonuna tıklayarak alt konular
oluşturabilirsiniz.
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Konu çubuğunun üzerinde bulunan ‘Kaynak Ekle’ butonuna tıkladığınızda gelen pencereden Doküman,
Video, Link, Embed kod, Test, Scorm, Etkileşimli video, Html5 ve Metin ekleyebilirsiniz.

Doküman Paylaşımı: Doküman eklemek istediğinizde Doküman seçeneğini seçtikten sonra gelen
pencerede başlık, açıklama bilgilerini doldurup, dosyanızı seçmeniz gerekmektedir. Bu alandan
dosyanın indirilip indirilememesini, kullanıcı değerlendirmesinin aktif ya da pasifliğini ve asgari süresini
(kullanıcının minimum geçirmesi gereken süre) belirleyebilirsiniz.
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Video Paylaşımı: Video eklemek istediğinizde Video seçeneğini seçtikten sonra gelen pencereden
başlık, açıklama, video (Dosya Seç) bölümlerine gereken bilgileri girmeniz gerekmektedir. Ön izleme,
indirilebilip indirilememesi, video içerisinde ileri geri yapılıp yapılamaması ve kullanıcı
değerlendirmesinin etkinliği ya da pasifliği gibi alanları isteğinize göre seçip, kaydet butonuna tıklayarak
videonuzu ekleyebilirsiniz.

Link Paylaşımı: Link eklemek istediğinizde link seçeneğini seçtikten sonra gelen pencereden başlık,
açıklama, link bölümlerine gereken bilgileri girmeniz gerekmektedir. İsterseniz kullanıcı
değerlendirmesini aktif ya da pasif yapabilir ve kaydet butonuna tıklayarak linki ekleyebilirsiniz.
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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. Genellikle video üzerine
sağ tıklayarak kopyalanır) Kullanıcı değerlendirmesinin aktif ya da pasifliğini ve asgari süresini
(kullanıcının minimum geçirmesi gereken süre) belirleyip kaydet butonuna tıklayarak embed kodu
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.
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Scorm: Elinizde scorm standartlarına uygun olarak oluşturulmuş bir içerik varsa scorm seçeneğine
tıklamalısınız. Daha sonra gelen bölmeden başlık, açıklama gibi bilgileri girip, dosya seç butonuna
tıklayıp yüklemek istediğiniz içeriği eklemelisiniz.

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 yükle butonuna basmanız
gerekmektedir. Video yüklendikten sonra sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya
geçebilirsiniz.

Gelen sekmeden kullanmak istediğiniz test varsa onu seçebilir ya da ekle butonuna tıklayarak yeni test
oluşturabilirsiniz. (Test/Sınav İşlemleri bölümünde detaylı olarak işlenmiştir.)
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Daha sonra testinizin alınabilme limitini ayarlayıp “sonraki” butonuna tıklamanız gerekiyor.
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Soru seçimi bölümüne geldiğinizde ilk olarak videoyu başlatıp, hangi saniyede soru eklenecekse orada
durdurmanız ve “Testin Soruları” bölmesindeki sorulardan hangisini sormak istiyorsanız sol tarafındaki
ekle butonuna tıklamalısınız. Ön izleme yapmak isterseniz “Etkileşimli Sorular” bölümünden ön izleme
butonuna tıklayabilirsiniz. Geçme Notu bilgisini ve aşağıdaki alanları isteğinize göre değiştirebilir ve
kaydet tuşuna basarak etkileşimli videonuzu kaydedebilirsiniz.

HTML5: HTML5 formatında içerik eklemek için başlık ve açıklama bölümlerine gerekli bilgileri girdikten
sonra, “Dosya Seç” butonuna basarak dosyayı seçip, asgari süre ve kullanıcı değerlendirmesinin
etkinliği ya da pasifliği gibi alanları isteğinize göre seçip, kaydet butonuna tıklayarak içeriğinizi
ekleyebilirsiniz.

✓ Ana sayfa "index.html" olarak adlandırılmalı ve ZIP dosyasının hemen içinde (herhangi bir
klasörde değil) yer almalıdır.

Metin: İlgili ders sayfasına metin eklemek isterseniz başlık ve açıklama bölümleri doldurup, kullanıcı
değerlendirmesini aktif ya da pasif yapıp kaydederek ekleyebilirsiniz.
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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.

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.
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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,
Katılımcılarla Sonucun Paylaşılma Zamanı, 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.

Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra “Güncellemeyi Bitir” butonuna tıklayarak yaptığınız işlemleri
kaydedebilirsiniz.
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İçerik- Geçmiş butonu: Testlerinizle ilgili öğrenci bazlı raporlamalara ulaşmak için geçmiş butonuna
tıklayıp daha sonra ilgili öğrencinin sınav detaylarını görmek için “Gör” butonuna tıklayabilirsiniz.

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

İçerik-Rapor butonu: Testlerinizle ilgili genel raporlamalara ulaşmak için rapor butonuna
tıklayabilirsiniz.
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Canlı: Bu menüden mevcut ders üzerinden yapılmış canlı derslerin listesini görebilirsiniz. Katılımcılar
menüsüne tıklayarak derse katılmış öğrencilerin listesini inceleyebilirsiniz. Tekrar izle menüsündeki izle
butonuna tıklayarak da canlı dersin kaydını izleyebilirsiniz.

Yorumlar: Bu alana tıkladığınızda kullanıcı değerlendirmesine açık olan içeriklerinize yapılmış olan
değerlendirme ve yorumları inceleyebilirsiniz.

Öğrenciler: Bu menüye tıkladığınızda dersi alan öğrencilerin listesini görebilir, bilgilerine ulaşabilir,
email veya sms yollayabilir ve kanaat notu verebilirsiniz. (Kanaat notlarını girdikten sonra sağ alt
taraftaki butonu kullanarak kaydetmelisiniz.)

www.vedubox.com

20

Eğitmen
Duyurular: Bu bölümden daha önce oluşturmuş olduğunuz duyuruları görebilirsiniz.

Ödevler: Bu bölümden daha önce oluşturmuş olduğunuz ödevleri görebilirsiniz.

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

Forum: Bu butona tıklayarak forum alanında paylaşım(metin/dosya) yapabilirsiniz.
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Dosya: Bu alana öğrencilerinizin erişmesini istediğiniz ders dosyalarını kategorilendirerek
paylaşabilirsiniz.

Notlar: Bu alana kişisel notlarınızı alabilirsiniz.
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Gruplar: Bu bölümden öğrencilerinizi gruplara ayırarak grup çalışması yapmalarını sağlayabilirsiniz.
✓
✓
✓
✓

Bütün grupları oluştur: 5 kişi kotalı tüm grupları oluşturur.
Kullanıcıları rastgele yerleştir: Ders öğrencilerini rastgele gruplara atar.
Öğrenciyi gruba ekle: Öğrencileri teker teker gruplara eklemek için kullanılır.
Yeni grup: Yeni grup açmak için kullanılır.

Sohbetler: Bu alandan randevusunu verdiğiniz canlı derslerinizi görebilir yeni ekle butonunu
kullanarak yenisini oluşturabilirsiniz.

Canlı: 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.
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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 ilk olarak Video Görüşme, Video Toplantı ya da Webinar
(üzerine gelindiğinde açıklaması çıkmaktadır) seçeneklerinden birini seçerek başlık, tarih, saat, süre,
katılım limiti, açıklama, özel ders gibi seçeneklere gereken bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna
tıklamanız gerekmektedir.

Özel ders seçeneğini işaretlerseniz Katılım Limitine girdiğiniz sayı kadar öğrenci seçebilirsiniz. Bu sayede
ders yapmak istediğiniz öğrencileri belirleyebilirsiniz.
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Canlı dersi kaydettiğinizde aşağıdaki pencere ile karşılaşırsınız. Hatırlatma Gönder butonuna tıklayarak
derse kayıtlı öğrencilere e-posta ya da sms gönderebilirsiniz. Katılımcılar butonuna tıkladığınızda ise
sağdaki kısımda canlı derse katılımı onaylayan ve onay beklenen öğrencilerin listesine ulaşabilirsiniz.
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. Var olan kategoriye tıklayıp
içerik ekle butonuna tıklayarak kütüphanenize veri girişi sağlayabilirsiniz.

www.vedubox.com

26

Eğitmen

S&C: Bu bölüm sayesinde öğrencilerinizin size sordukları soruları cevaplayabilirsiniz.

Test/Sınav İşlemleri
Soru Havuzu: Menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş soruların listesini görebilirsiniz. Yeni soru
eklemek isterseniz 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 geçebilirsiniz.
‘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, açık uçlu, sıralama, eşleştirme ve boşluk doldurmaca, çok yanıtlı, likert ve
hesaplamadır.
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Çoktan Seçmeli

Soru tipini çoktan seçmeli seçerek soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler
alanından kaç şıklı yapmak istiyorsanız ekle butonunu kullanarak ekleyip, daha sonradan şıkları yazıp
doğru seçeneği belirtmek için sol taraftaki onay kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Doğru / Yanlış

Soru tipini doğru/yanlış seçerek soru metni ve diğer ayarlamaları yaptıktan sonra aşağı tarafta
seçenekler bölümü belirir. Buradan sorunuzun cevabına göre sol taraftaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

Açık Uçlu

Soru tipini açık uçlu seçtiğinizde soru metnini metni kısmına cevabını ise (isteğe bağlı) çözüm kısmına
yazabilirsiniz. (Bu soru tipinin puanlanması manuel olarak yapılmaktadır.)
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Sıralama

Soru tipini sıralama seçtiğinizde soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler alanına
doğru sıralamayı sırasıyla girebilirsiniz.

Eşleştirme

Soru tipini eşleştirme seçtiğinizde soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler
bölümüne eşleştirmek istediğiniz seçenekleri arasına eşittir işareti ekleyerek yazabilirsiniz. Ekle
butonunu kullanarak alanları çoğaltabilirsiniz. (Sistem şıkları otomatik olarak karıştırmaktadır.)

Boşluk Doldurma

Soru tipini boşluk doldurma seçtiğinizde, soru metnini yazarken boşluk olmasını istediğimiz yeri çift
parantez içerisine alıp içerisine doğru cevabı yazabilirsiniz.
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Çok Cevaplı

Soru tipini çok cevaplı seçerek soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler alanından
kaç şıklı yapmak istiyorsanız ekle butonunu kullanarak ekleyip, daha sonradan şıkları yazıp doğru
seçeneği belirtmek için sol taraftaki onay kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. (Bu soru kalıbı birden fazla
doğru cevabın kabul edilebildiği sorularda kullanılmaktadır.)

Likert

Soru tipini likert seçerek soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler alanından şıkları
yazabilirsiniz. (Bu soru kalıbı belirli bir doğru cevabın olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.)
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Hesaplama

Soru tipini hesaplama seçerek soru metni ve diğer alanları doldurduktan sonra seçenekler alanına
doğru cevabı yazabilirsiniz. (Bu soru tipi seçeneksiz yalnızca tek bir sayısal cevap istenen durumlar için
geliştirilmiştir.)

Test Havuzu:

Menüye tıkladığınızda önceden eklenmiş testlerin listesini görebilirsiniz. Yeni test
eklemek isterseniz sağ üst köşedeki Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir. Var olan testi görmek,
güncellemek silmek ya da indirmek için ise en sağdaki alanı kullanabilirsiniz.

Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye gerekli bilgileri girerek yeni bir test oluşturabilirsiniz.
‘Herkese açık mı?’ sorusu sistem üzerindeki diğer öğretmenlerin de soruyu görüp göremeyeceğini
belirlemek için kullanılır. Diğer öğretmenlerin görmesini istemiyorsanız ‘Herkese Açık Mı?’ özelliğini
işaretlemeden geçebilirsiniz.
‘Düzenlenebilir Mi?’ seçeneği ile soru üzerinde sonradan bir güncelleme yapılıp yapılamayacağını
belirleyebilirsiniz.
‘Cevaplar Karıştırılsın Mı?’ seçeneğini onaylayarak test içindeki soruların şıklarının her öğrenciye farklı
şıklarda gelmesini sağlayabilirsiniz.
‘Sorular Arası Geçiş’ seçeneğiyle öğrenciye testteki sorular arasında gezinebilme izni verebilirsiniz.
‘Cevaplar Görünsün Mü?’ seçeneği sayesinde testin sonunda doğru cevapların öğrenci tarafından
görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
‘Boş Bırakılan Sorular Yanlış Kabul Edilsin mi?’ seçeneğiyle öğrencinin testte boş bıraktığı soruları
yanlış kabul edebilirsiniz.
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Testin kategorisini seçtikten sonra soru seçimi için Sonraki butonuna tıklamanız gerekmektedir.

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.
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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.

Sınavlarım: Sınavlarım menüsüne tıklayınca önceden oluşturulmuş sınavların listesini görebilirsiniz.
Ekle butonuna tıklayarak yeni sınavlar oluşturabilirsiniz.
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Ekle butonuna tıkladığınızda gelen pencereye gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Sonraki
butonuna tıklayarak test havuzundan test seçebilirsiniz.

Sonraki butonuna tıkladığınızda test havuzunda bulunan testler listelenmektedir. Testleri seçerek toplu
olarak ya da tek tek aktarabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak sınav oluşturabilirsiniz.
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Anket Soruları: Bu menüden oluşturduğunuz anketleri görebilir, güncelleyebilir, silebilir ya da yeni
anket soruları ekleyebilirsiniz.

Ekle butonuna tıkladığınızda ilk olarak tip bilgisini seçmeliyiz. Çoktan Seçmeli, Doğru/Yanlış, Açık Uçlu
ya da Matris Ölçek tiplerinden birini seçmelisiniz. Daha sonra gerekli bilgileri girip kaydedebilirsiniz.
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✓ Çoktan Seçmeli

✓ Doğru/Yanlış

✓ Matris Ölçek
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Kullanıcı İşlemleri
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 (zorunlu değil) gibi bilgileri girerek öğrencinizi ekleyebilirsiniz.
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Diğer İşlemler
Kazanımlar: Bu alanı kullanarak derslerinize ait kazanımlara ait listenizi oluşturabilirsiniz.

Raporlar: Bu bölüm sayesinde eğitim bazlı ya da öğrenci bazlı raporlamalara ulaşabilirsiniz.
✓ Eğitim Bazlı Raporlama: Menüden ilgili eğitimi/dersi seçip Ara butonuna tıklamalısınız.

•
•
•
•
•
•
•

Özet penceresinde dersin genel bir özete ulaşabilirsiniz.
Genel Rapor penceresinde öğrencinin adı soyadı, email, test, konu, geçer not, ortalama, en
yüksek puan ve alınma sayısı gibi veriler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Başarı Sertifikası penceresinde başarı sertifikası almaya hak kazanmış/ eğitimin içeriğini
tamamlamış kişilerin listesini görebilirsiniz.
İlerleme Oranı penceresinde öğrencilerin, eğitimlerin ne kadarını aldığı bilgisine
ulaşılabilirsiniz.
Video İzleme penceresinde öğrencilerin video izleme oranlarını bulabilirsiniz.
Puanlar penceresinde hangi öğrencinin hangi testleri kaç kez aldığına ve başarı oranına
ulaşabilirsiniz.
Katılımcı Sertifikası penceresinde katılımcı sertifikası almaya hak kazanmış öğrencileri
görebilirsiniz.
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•
•
•

Ders Dönem Sonuçları penceresinden öğrencilerin kaç test aldığı ve başarılı olduğu, ortalaması
gibi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İçerikler penceresinden öğrencilerin eğitim içeriklerinin yüzde kaçını ne kadar sürede tükettiği
bilgisine ulaşabilirsiniz.
Süreler penceresinden öğrencilerin tüm eğitim içeriklerine ne kadar süre harcadığı ve toplam
süre bilgisine ulaşabilirsiniz.

✓ Öğrenci Bazlı Raporlama: Bu bölüm seçtiğiniz ders ve öğrenciye uygun olarak rapor almanıza
olanak verir. Dersi ve öğrenciyi seçerek ara butonuna basarak, genel rapor ve canlı ders
katılım zamanları bilgilerine ulaşılabilir.

Notlar butonuna tıklandığında ise öğrenciye özel not girilebilir.
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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.

Ekle butonuna tıkladığınızda görüntüyü bilgisayarınızdan seçip adını girdikten sonra kaydet butonuna
tıklayarak resim havuzuna yeni görüntü ekleyebilirsiniz.
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Destek: Olmasını istediğiniz bir özellik varsa buradan admine ulaştırabilirsiniz.

Yardım: Bu alandan öğrencilerinize yardım amaçlı içerikler paylaşabilirsiniz.
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