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O Lear Platfor u da Sa al Sı ıf Nasıl Yapa iliri ?







Sol e üde yer ala  Collab-Sa al ağla tısı a tıklayı ız.



Pla lı oturu  oluştur ak içi   Oturu  Oluştur  sek esi e tıklayı ız. Gele  ekra da oturu  is i, 
aşla gıç ve itiş saati i elirleyi iz. Oturu  ayarları da  ter ihi ize göre gerekli kısıtla aları 

yaparak, kaydet uto u a tıklayı ız. 



Sağ üst köşede ulu a  ^  işareti e tıkladığı ızda, dersi izi  sa al sı ıfları ı görü tüleye ilirsi iz. Ö ede  
oturu ları ız açıl adıysa «Kurs Odası» ölü ü de  de dersi izi gerçekleştire ilirsi iz. A ak her iki sı ıf içi  
ay ı a da ders gerçekleştire ezsi iz. Aksi halde iki farklı sı ıfta ders işle iş olursu uz. Bu da öğre ileri izi  
dersi a lı takip ede e esi e ede  olur.



Aktif ola  sa al sı ıfı  üzeri e tıkladığı ızda sağ tarafta açıla  pa el içerisi de   
oturu a katıl  seçe eği e tıklayarak sa al sı ıfa giriş yapa ilirsi iz. 



Oturu a katılı da  so ra sol üst köşede ulu a  ≡  e ü işareti e a lı sı ıf kayıt 
ölü ü ü, sağ alt köşede yer ala   << işareti ise dosya paylaşı  ve soh et ala ları ı 

gösterir. Orta alt ala da yer ala  sek eler ise ses ve görü tü aç a kapa ayı 
gösterir.



Kayda Başla  dersi kayıt et ek içi  kulla ıl alıdır. Sol tarafta yer ala  soh et 
ala ı ı açarak dersi izi gerçekleştire ilirsi iz.  



Colla orate ile ilgili ilgi ver  kıs ı da, sa al sı ıf kulla ı ı da ye i ola  eğit e leri iz 
içi  yö le dir e gerçekleştir ektedir. Tıkladığı ızda yö le dir e aşla aktadır. 



Soh et  ölü ü de  öğre iler, ko uklar, eğit e ler, oderatörler v . gi i dersi izi a lı takip ede  tü  
kişiler ile özel veya ge el sayfa pa eli de  soh et gerçekleştire ilir öyle e ders es ası da iletişi e 
geçe ilirsi iz.



Sağ altta yer ala  kişiler  sek esi e tıkladığı ızda dersi ize katılı  sağlaya  tü  
kişileri görü tüleye ilirsi iz.  



Sağ altta elirtile  Dosya Paylaş  ölü ü de  içerikleri izi  paylaşı ı ı 
gerçekleştire ilirsi iz. 



Dosya paylaş  ölü ü e tıkladıkta  so ra Dosyaları Ekleyi  sek esi e tıklayarak 
pdf şekli de a lat ak istediği iz slaydı ızı/su u u uzu yükleye ilirsi iz. Yükle e 
ta a la dıkta  so ra Şi di Paylaş  diyerek dersi ize aşlaya ilirsi iz.



Sağ altta ulu a  so  sek edeki ayarlar  ölü ü de  Ses ve Video 
Ayarları ızı  düzeyi i elirleye ilirsi iz.



Sol üst köşede ulu a  ≡  işareti e tıklayarak Kayıtlar  ölü ü de  arşiv 
dosyaları ıza ulaşa ilirsi iz. Video i dir e işle i gerçekleştire ezsi iz.


