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Bölüm 1 - Proje web sitesine kayıt,
üyelik ve genel tanıtım



1. I�nternet tarayıcınızın adres çubuğuna şu web adresini yazın (veya
kopyala-yapıştır işlevini kullanın): https://www.edyslearn.com

2. Web sitesi açıldığında aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

3. Derse erişmek için sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
Aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

4. Kayıt için: kırmızı renkli "Şimdi kayıt olun." butonuna tıklayın.



5. Gelen ekranda,  "Kayıt" bilgilerini girin. 

Gerçek ad ve soyadınızı yazın.

Kullanıcı adınızı yazın.

Gerçek bir e-posta adresi yazın.

Parolanızı oluşturun.

Oluşturduğunuz parolayı tekrar yazın.

 "Kaydol" butonuna tıklayın. 

6. Bir doğrulama mesajı göreceksiniz. "Tamam"a tıklayın. 

7. Şimdi giriş yapabilirsiniz. Sol taraftaki bilgileri doldurun ve kırmızı
renkli  "Giriş Yap" butonuna tıklayın.



"Proje" - proje ortağı kurumlar ve her kurumu temsil eden kişiler hakkında bilgi.

"Çıktılar" - ana çıktılara erişim: "Öğrenme güçlükleri ve dijital yeterlilikler üzerine

öğretmen el kitabı", "Sınıf öğretmeni adayları için e-öğrenme dersi".

"Haberler & Etkinlikler" - I�ngilizce, Bulgarca, Türkçe, Letonca, Lehçe ve Litvanca

dillerinde proje toplantıları ve haber bültenleri hakkında bilgiler.

"Hakkında" - proje hakkında genel bilgiler. 

"I�letişim" - Sorularınızı proje ekibine gönderebileceğiniz bir mesaj panosu.

8. Giriş yaptığınızda, web sitesinin ana sayfasını göreceksiniz. Burada
gezinti panelindeki bölüme tıklayarak proje hakkında bilgi
alabilirsiniz:

9. Sol üst köşedeki dil düğmesine tıklayarak bir dil (Bulgarca, Türkçe,
Letonca, Lehçe ve Litvanca) seçebilirsiniz. Web sitesi otomatik olarak
çevrilecektir.



Bölüm2 - E-öğrenme dersine erişim



E-öğrenme dersine erişmek için gezinti çubuğundaki "I�çerik"
butonuna tıklayın.

1.

Üç bölüm bulunmaktadır: 
Öğretmen el kitabı
Öğrenme güçlükleri
Eğitimde teknoloji

2. "Öğretmen el kitabı" bölümü- öğrenme güçlüğü, disleksi, öğrenme
güçlüğünün erken teşhisi, özel öğrencilere nasıl öğretileceği ve
eğitimde teknolojiler hakkında hazırlanan materyale erişebilir,
okuyabilir ve indirebilirsiniz. Ekrana gelen pdf dosyasına tıklayınız.



3. "Öğrenme güçlükleri" bölümü - "Öğretmen El Kitabı"ndan dört
teorik bölüm video formatında mevcuttur. Sağ taraftaki "+"
düğmesine tıklayarak bir bölümden diğerine geçin.

4. "+" Butonuna tıkladıktan sonra bir video görünecektir. Ortadaki
kırmızı "Oynat" butonuna tıklayın. Videonun tamamını izleyin.

5. Videoyu izledikten sonra videonun hemen altında yer alan kısa
kavrama testine katılın.



6. Tüm soruları cevapladıktan sonra sol taraftaki mor renkli "Gönder"
butonuna tıklayın.

7. Cevaplarınızı gönderdikten sonra bir onay ekranı göreceksiniz.

8. Sağ taraftaki "+" düğmesine tıklayarak bir sonraki bölüme geçin.



9. Videoları izlemeyi bitirip "Öğrenme Güçlükleri" bölümündeki dört
testi de tamamladıktan sonra, diğer bölüme geçiniz - "Eğitimde
Teknoloji".  "I�çerik" butonuna tıklayarak bu bölüme geçebilirsiniz.

10. Bu bölüm, türlerine göre çeşitli araçlar hakkında videolar
içermektedir. Sağ taraftaki "+" düğmesine tıklayarak bir bölümden
diğerine geçebilirsiniz.

11. Her alt bölümün altında ilgili araçlarla ilgili videolar
bulunmaktadır. Videolara erişmek için her birinin simgelerine
tıklayın.



12. Her araçta iki video vardır. Giriş - her araç hakkında genel bir
bakış. Etkinlik - bir etkinlik oluşturmak için adım adım yönerge.
Simgeye tıklayarak videolara erişin.

14. Videoyu izledikten sonra geri dönmek için sol üst kısımdaki "Geri
dön" ok düğmesine tıklayın veya ana gezinme çubuğunu kullanın.

14. Sağ alt kısımdaki ayarlar butonuna tıklayarak Bulgarca, Türkçe,
Lehçe, Litvanca ve Letonca altyazı kullanabilirsiniz.



Bölüm3 - E-öğrenme dersinin
başarıyla tamamlanması için

gerekenler



Tüm dijital araçları inceleyin
1-4. sınıflardaki öğrenciler için bir
öğrenme etkinliği oluşturun.
Herhangi bir konuyu seçebilirsiniz.
Çalışmanızı "Google Classroom"
aracılığıyla gönderin (sonraki
sayfadaki yönergelere bakınız.)

   "Eğitimde Teknoloji" Bölümü - 

Bu e-öğrenme dersini başarıyla
tamamlamak için aşağıdakilerin

yapılması gereklidir:

tüm videoları izleyin
4 teste katılmalı ve göndermelisiniz

    "Öğrenme Güçlükleri" Bölümü - 



Bölüm4 -  Google Classroom'da
çalışmanızı nasıl gönderebilirsiniz?



Google Classroom'a katılmak için bir davetiye alacaksınız. "Katıl"
butonuna tıklayın.

1.

2. Ödevin "akış" sayfasında yayınlanacak. Ödeve tıklayın.

3. Sağ taraftaki "Ekle veya oluştur" ve "Tamamlandı olarak işaretle"
butonlarını kullanarak çalışmanızı gönderebilirsiniz.



5. Öğrencilerinizle "Google Classroom"u nasıl kullanacağınıza ilişkin
daha ayrıntılı yönerge için e-öğrenme sistemine bakın: "Öğretmen El
Kitabı" veya video materyali.

4. Hazırladığınız bir materyali "Google Drive", "Link" veya "Dosya"
seçeneklerini kullanarak yükleyebilir veya çeşitli formatlarda
materyal oluşturabilirsiniz.



Öğrencileriniz için harika dijital
materyaller oluşturmaya hazırsınız!


