ÖĞRENCİLER
İÇİN

classroom.google.com

Soru: Sisteme nasıl giriş yapabilirim?
İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna classroom.google.com
yazın ve kullanıcı giriş ekranına ulaşın.
Kullanıcı giriş formuna üniversite tarafından
size sağlanan öğrenci eposta adresinizi girin.
Bu genellikle öğrencinumaranız@stu.omu.
edu.tr şeklindedir. Şifre alanına ise UBS not
sistemine girmek için kullandığınız şifreyi
yazın.
Uyarı: eposta hesabı ile ilgili sorun
yaşıyorsanız bilgi işlem daire başkanlığına,
UBS şifresi ile ilgili sorun yaşıyorsanız
akademik biriminize başvurmalısınız.
Kullanıcı girişi yaptıktan sonra tarafınıza
atanan derslerin yer aldığı dersler sayfasını
görün (aşağıdaki resimde olduğu gibi)

Soru: Sisteme genel bir bakış
Classroom sistemine giriş yaptığınızda sizi dersleriniz karşılar

İşlem yapmak istediğiniz derse tıkladığınızda ders sayfası açılır (bu sayfa şablonu her
ders için aynıdır). Ders sayfasının en üstünde bulunan “Akış”, “Sınıf Çalışmaları” ve “Kişiler”
sekmeleri dersi almanız için ihtiyaç duyulan tüm kontrolleri size sağlar.
Akış sayfası: Ders iler ilgili tüm güncellemelerin ve duyuruların yer aldığı sayfadır
Sınıf çalışmaları sayfası: “Ödev”, “Test”, “Soru”, “Materyal” ve “Konu” uygulamalarının yer
aldığı sayfadır. Yine bu sayfanın sol tarafında ders konuları filtreleme olarak bulunmaktadır.
İlgili konu başlığına tıklayarak sadece o konu hakkında paylaşım yapılan uygulamaları
görüntüleyebilirsiniz.
Kişiler sayfası: Derse kayıtlı olan diğer öğrencilerin listesinin olduğu sayfadır.
Classroom uygulamasının sol tarafında görünen 3 yatay çizgiye bastığınızda ise genel menü
açılmaktadır.
Bu menüdeki “Takvim” seçeneği son tarih verilen
uygulamaların (örneğin son teslim tarihi olan ödevler)
tarihlerini tutmaktadır.
“Yapılacaklar” sayfasında ise tüm derslere ait bir günlük
şeklindedir. Burada incelenecekler ve İncelenenler
şeklinde 2 sekme bulunmaktadır.

İncelenecekler sekmesinde tüm dersleriniz ile ilgili yapmanız gerekenler, incelenenler
sekmesinde de tamamladıklarınız yer almaktadır. Classroom sisteminin ana hatları bu
şekildedir.

Soru: Ders dokümanlarına nereden ulaşabilirim?
Dokümanına ulaşmak istediğiniz dersin adına tıklayın ve ders sayfasını açın. Sayfanın en
üstünde bulunan “Sınıf çalışmaları” sekmesine gelin.

Listeden eğitimcinizin paylaştığı ders dokümanının adını bulun ve tıklayın. İlgili dokümanın
bilgi kartı genişleyecektir (eğer eğitimciniz gerekli düzenlemeleri yapmış ise sayfanın sağ
tarafında bulunan filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz)

Bu bilgi kartındaki ders materyali adına tıkladığınızda ilgili materyalin içeriğine ulaşabilirsiniz.
Soru: Duyuruları nereden görebilirim?
Duyurularını ve güncellemelerini takip etmek istediğiniz dersin adına tıklayın. Açılan
sayfadan ders ile ilgili tüm güncelleme ve duyuruları görebilirsiniz.

Dilerseniz siz de bir paylaşım yapabilir veya yapılan duyurulara yorum yazabilirsiniz.

Soru: Ödevlerimi neren görebilirim?
Ödevini görmek istediğiniz dersin adına tıklayın ve ders sayfasını açın
Teslim tarihi yaklaşan bir ödeviniz var ise (1 haftadan daha az süre kalmış olmalı)
bu sayfanın sol tarafında görünecektir.

Teslim tarihi olmayan veya 1 haftadan daha uzun teslim tarihi olan ödevlerinize ulaşmak için
ise sayfanın en üstünde bulunan “Sınıf çalışmaları” sekmesine gelin

Açılan sayfada ders ile ilgili eğitimci tarafından paylaşılmış uygulamalar göreceksiniz.
Buradan detayını görmek istediğiniz ödeve tıklayın. Ödev kartı genişleyecek ve özet bilgiler
görünecektir.

Sol altta bulunan ödevi görüntüle butonuna basarak ödev ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz
(teslim etme, yorum yapma, geri bildirim verme).

Soru: Canlı derse nasıl katılırım?
Öğretim elemanı ilgili derste duyuru şeklinde bir paylaşım yapmaktadır. Duyuru yapılan gün
ve saatte bu paylaşımda yer alan bağlantıya tıkladığınızda canlı dersinize katılabilirsiniz.

Soru: Canlı ders ekranını nasıl kullanabilirim?
Canlı derse katıldığınızda sistem sizden kamera ve mikrofon izni isteyecektir. Bunu kabul
edin. Daha sonra ön izleme ekranında yer alan “Hemen katıl” butonuna basın

Ders başlangıcında muhtemel oluşacak ses karmaşasının önüne geçmek için ilk adım
olarak sayfanın alt kısmındaki kontrol butonlarından mikrofonunuzun sesini kapatın

Ders esnasında hocanız sizden mikrofonunuzu açmanızı isterse yine aynı butonu
kullanarak açabilirsiniz.
Sayfanın sağ üst tarafında bulunan “Kullanıcılar” ve “Sohbet” menüsünden katılımcılar
ile ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Kullanıcılar kısmında görüntüsünü büyütmek istediğiniz
kullanıcının (genellikle eğitimci veya eğitimcinin paylaştığı doküman olacaktır)
fotoğrafına veya kamera ön izlemesine basabilirsiniz.
Sohbet kısmından ise öğretim elemanı ve arkadaşlarınız ile sohbet gerçekleştirebilirsiniz

Soru: Derslerimden bazıları yok.
Derslerinizde eksiklik olduğunu düşünüyorsanız dersin adı ve dersin kodu bilgilerini de
içeren bir epostayı destek@omu.edu.tr adresine gönderin.

