Öğrenciler için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

İçindekiler

1. Başlamadan Önce
MyEnglishLab için Öğrenci Başlangıç Kılavuzuna hoş geldiniz. Bu kılavuz MyEnglishLab'ı başarılı bir şekilde kullanmanız için
atmanız gereken adımlarda size eşlik edecektir.

Başlamadan önce, bilgisayarınızın MyEnglishLab'ı kullanmaya hazır olduğundan emin olmak için tarayıcı
ayar denetimini çalıştırın. https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer
Not: Mozilla Firefox veya Google Chrome, MyEnglishLab için tercih edilen internet tarayıcılarıdır.
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Şunlara İhtiyacınız Olacak:
1. Öğrenci Erişim Kodu Kaydolmak ve bir hesap oluşturmak için öğrenci erişim koduna ihtiyacınız olacak. Öğrenci erişim
kodunuz yoksa lütfen yerel kitabevinizle iletişime geçin, çevrimiçi satın alın veya yerel Pearson Satış Temsilciniz ile
iletişime geçin.
2. E-posta Adresi: Bu e-posta adresi, kayıt onayını ve sistem güncelleme bildirimlerini almak için kullanılacak.
3. Eğitmen Ders Kimliğiniz: Ders Kimliği eğitmeniniz tarafından sağlanır. Kendi kendinize çalışıyorsanız bu bilgilere
ihtiyacınız olmayacaktır.

Hazır mısınız? Haydi Başlayalım!
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2. Kayıt
MyEnglishLab'a erişim sağlamak için, öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekir. Kaydolmak için, bir öğrenci erişim koduna
(student access code) ihtiyacınız olacak. Bu bölümde, size kayıt sürecini adım adım açıklayacağız.
Not: Öğrenci erişim kodunuz bulunmuyorsa, lütfen yerel kitabevinizle iletişime geçin, çevrimiçi satın alın, veya yerel Pearson Satış
Temsilciniz ile iletişime geçin.

Erişim kodunuzu kaydettirmek için:
1. www.MyEnglishLabHelp.com/Register adresine
gidin.
2. Tercih ettiğiniz dili seçmek için Change
Language'e (Dili Değiştir) tıklayın.
3. Erişim Kodunuzu (Access Code) girin ve
Next'e (İleri) tıklayın.
4. Doğru ürün için kaydolduğunuzu doğrulayın
ve Next'e (İleri) tıklayın.
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5. Yeni bir hesap oluşturabilir veya zaten
Pearson hesabınız varsa oturum açabilirsiniz.
A. İlk Kez Mi Kaydoluyorsunuz?
Yeni bir Pearson hesabı ayarlamak için
Create'e (Oluştur) tıklayın.
VEYA
B. Zaten bir Pearson hesabınız var mı?
Mevcut Username (Kullanıcı adı) ve
Password'ünüzü (Parola) girdikten sonra
Sign In (Oturum Aç) düğmesine tıklayın.
6. Lisans Sözleşmesini okuyun. "I agree to the
license agreement"a (Lisans sözleşmesini
kabul ediyorum) ve ardından Next'e (İleri)
tıklayın.
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7. Kişisel Bilgilerinizi (Email Address (E-posta
Adresi), Full Name (Ad-Soyadı) ve Institution
(Kurum)) girin.
Not: Kurumunuz listelenmese de kaydınıza devam
edebilirsiniz.

8. Hesap Bilgilerinizi (Account Information)
girin.
A. Username (Kullanıcı adı) en az altı
karakter uzunluğunda olmalıdır. E-posta
adresinizi kullanmanızı, kullanıcı adınızı
kolaylıkla hatırlamanız açısından
öneririz.
B. Password (Parola) 8 ve 32 karakter
arasında olmalıdır ve en az bir rakam
içermelidir.
Not: Boşluk, adınız, sırf rakam veya
kullanıcı adınızı kullanmayın.

9. Next'e (İleri) tıklayın.
10.Bilgilerinizi gözden geçirin ve daha sonra
Finish'e (Bitir) tıklayın.
11.Go to your product (Ürününüze gidin)
düğmesine tıklayın. Oturum otomatik olarak
açılmazsa kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
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3. Bir Öğretmenin Dersine Katılma
Öğretmeniniz size bir Course ID (Ders Kimliği) verecektir. Bu bölümde, öğretmeninizin dersine nasıl katılacağınızı
öğreneceksiniz. Bu, öğretmeninizin performansınızı izlemesini sağlayacaktır ve siz de öğretmenin size tahsis ettiği içeriği
görebilirsiniz.
Notlar:
●

Kendi kendinize çalışıyorsanız (Self-study), oturum açıp çalışmaya başlayın. Daha sonra her zaman bir öğretmenin dersine katılabilir
ve alıştırma notlarınızı aktarabilirsiniz.

●

Bireysel çalışma veya alıştırma modunda tamamlanan Konuşma ve Yazma etkinlikleri bir öğretmen tarafından verilmedikçe
notlandırılmayacaktır.
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Bir öğretmenin dersine katılmak için:
1. www.MyEnglishLabHelp.com/login adresine
gidin.
2. Username (Kullanıcı adı) ve
Password'ünüzü (Parola) girin.
3. Settings (Ayarlar) sekmesine tıklayın.
4. Join a Course'a (Derse Katılın) tıklayın.
5. Öğretmeninizin verdiği Course ID'yi (Ders
Kimliği) girin.
Not: Ders Kimliği şuna benzer: pprt-vast-tr99by94

6. Kendi kendinize çalıştıysanız ve şimdi
öğretmeninizin dersine katılıyorsanız,
notlarınızı öğretmeninize aktarmak için
Transfer previous practice scores'a
(Önceki alıştırma notlarını aktar) tıklayın.
7. OK'e (Tamam) tıklayın.

4. Ödevleri Tamamlama
Öğretmeniniz size ödevler verebilir. Bu bölümde, ödevleri nasıl tamamlayacağınız gösterilmektedir.
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Not: Öğretmeniniz bir ödev oluşturduktan sonra, ödev To Do List (Yapılacaklar Listesi),Calendar (Takvim) ve Recent Activity (En Son
Etkinlik) kısımlarınızda görünecektir. Ödevler Ders bölümünden açılamaz.

Bir ödevi tamamlamak için:
1. Home (Ana Sayfa) sekmesine tıklayın.
2. To Do List (Yapılacaklar Listesi)
kısmının altında, ödev listenizi
göreceksiniz.
3. Ödevi açmak için Open'a (Aç) tıklayın.

Simgeler:
●

(Assigned Test (Atanan Test)) öğretmeninizin bir test atadığı anlamına gelir.

●

(Assigned Activitiy (Atanan Etkinlik) öğretmeninizin bir etkinlik atadığı anlamına gelir.

5. Notlarınızı İnceleme
Çoğu alıştırma etkinliğine ve ödeve otomatik olarak not verildiği için, Gradebook (Karne) kısmında notlarınıza hemen
ulaşabilirsiniz. Ancak, Konuşma ve Yazma etkinlikleri gibi bazı etkinliklere öğretmen tarafından not verilmesi gerekir.
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Notlar:
●

Öğretmen tarafından not verilen etkinlikler, ödev bir öğretmen tarafından işaretlenene kadar Karne kısmında görünmeyecektir.

●

Bireysel çalışma modunda tamamlanan Konuşma ve Yazma etkinliklerine, bir öğretmen tarafından atanmadıkça, not verilmeyecektir .

Notlarınızı incelemek için:
1. Gradebook (Karne) sekmesine tıklayın.
2. Change course (Ders değiştir) açılır
listesinden dersinizi seçin.
3. Notlar, Data (Veriler) sekmesi altında
görüntülenir.
4. Gradebook'un (Karne) varsayılan
görünümü Assignment and Tests
(Ödev ve Testler) şeklindedir. Alıştırma
etkinliği notlarını görüntülemek için
Change view (Görünümü değiştir)
menüsünden bir seçenek belirleyin.

6. Birlikte Gezelim
ANA SAYFA
Home (Ana Sayfa) sekmesinde üç alt sekme bulunur: To Do List (Yapılacaklar Listesi), Calendar (Takvim) ve Recent Activity
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(En Son Etkinlik).

1. Dersler (Courses): Bu bölüm erişebileceğiniz en iyi ürünleri ve dersleri listeler.
2. View all course (Tüm dersleri görüntüle): Burada tüm dersleri ve ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, dersleri
sürükleyip bırakarak düzenlerini değiştirebilirsiniz.
3. To Do List (Yapılacaklar Listesi): Liste gelecek olan atanmış etkinlikleri ve takvim etkinliklerini gösterir.
4. Calendar (Takvim): Calendar (Takvim) sekmesi tüm derslerinizle birlikte aktivite ve etkinlikleri görmek için alışıldık bir
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görünüm sunar.
5. Recent Activity (En Son Etkinlik): Recent Activity (En Son Etkinlik) halihazırda gerçekleşmiş etkinlikleri ve gönderilmiş
veya işaretlenmiş ödevleri gösterir. Ayrıca bitiş tarihlerindeki veya ödevlerdeki değişiklikler gibi eylemleri kaydeder.
6. Filters (Showing/Change course) (Filtreler (Gösterilen/Ders değiştir): To Do List'i (Yapılacaklar Listesi) filtrelemenizi
sağlar.
7. Assignment and Events List (Ödev ve Etkinlikler Listesi): Listeyi genişletmek için View more (A) (Daha fazla
görüntüle) öğesine tıklayabilirsiniz.
8. Open (Aç): Bir ödevi açmak için Open'a (Aç) tıklayın.
9. See report (Rapora bak): Assignment report (Ödev raporu) ekranına gitmek ve gönderilen ödevle ilgili bilgileri
(gönderme tarihi, puan vb.) almak için See report'a (Rapora bak) tıklayın.
10. Expand details (Ayrıntıları genişlet) oku: Ekranı genişletmek ve ödev ayrıntılarını görüntülemek için oka tıklayın.
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COURSE (DERS)
Course (Ders) sekmesi ders içeriğine ulaşmanızı ve alıştırma etkinliklerine erişmenizi sağlar.
1. Change course (Ders değiştir):
Başka bir derse geçmenizi sağlar.
2. Product Title (Ürün Başlığı):
Kullandığınız ürünün adını ve
düzeyini görüntüler.
3. Units (Üniteler): Mevcut üniteleri
görüntüler.
4. eText: Ürününüz eText (elektronik
kitap) ile birlikte geldiyse bir simge
görünür. eText'i açmak için simgeye
tıklayın.
5. Open (Aç): Bir etkinliği açmanızı
sağlar.
6. Contents (İçindekiler): Ünitedeki
mevcut alt sekme ve etkinlikleri
görüntülemenizi sağlar.
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GRADEBOOK (KARNE)
Gradebook (Karne) sekmesi, notlarınıza erişmenizi ve performansınızın kaydını tutmanızı sağlar.
1. Change course (Ders değiştir): Başka bir
derse geçmenizi sağlar.
2. Expand details (Ayrıntıları genişlet):
Attempts (Deneme) sayısı, Completed
Activities (Tamamlanan Etkinlik) sayısı,
Time Spent on activities (Etkinliklerde
Harcanan Süre) gibi ek bilgileri
görüntülemenizi sağlar.
3. Data (Veriler): Ders puanlarınızı ve
notlarınızı sunar.
4. Diagnostics (Pano): Hem ortalama puanlar
hem de Görev Süresi açısından gelişiminize
anlık bir bakış sunar.
5. Change view (Görünümü değiştir): Notları
kolayca filtrelemenizi sağlar: Practice only
(Yalnızca alıştırma), Assignments only
(Yalnızca ödevler), Tests only (Yalnızca
testler), Practice & tests (Alıştırma ve
testler) ve Assignments & tests (Ödevler
ve testler).
6. İşaretler: Hangi etkinliklerin
tamamlandığını görmenize izin verir.
7. Filtreleme/Sıralama: Etkinlikleri Last
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attempt (Son deneme), First attempt (İlk
deneme), Average score (Ortalama puan)
veya Highest score (En yüksek puan) ile
filtrelemenizi sağlar.
8. Export (Dışa aktar): Ders karnenizi
(Gradebook) Microsoft Excel'e aktarmanızı
sağlar.

MESSAGES (MESAJLAR)
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Messages (Mesajlar) sekmesi hem öğretmeninizle hem de dersteki diğer öğrencilerle iletişim kurmanızı sağlar.
1. New message (Yeni mesaj): Dersteki
öğretmenlerle veya diğer öğrencilerle eposta yazışması başlatmak için
kullanılır.
2. Inbox (Gelen kutusu): Aldığınız epostaları saklar.
3. Sent messages (Gönderilmiş
mesajlar): Gönderilmiş e-postaları
görüntüler.
4. Contact List (Kişi Listesi):
Öğretmeniniz izin verdiği takdirde,
iletişim kurabileceğiniz tüm öğrenci ve
öğretmenlerin bilgilerini sunar.

SETTINGS (AYARLAR)
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Settings (Ayarlar) sekmesi hesabınızı yönetmenizi ve kişisel bilgilerle ilgili değişiklikler yapmanızı sağlar.
1. My Courses (Derslerim):
Katıldığınız derslerin tümünü
listeler.
2. Personal Profile (Kişisel Profil):
Password (Parola), Country of
Residence (İkamet Edilen Ülke,
Time Zone (Saat Dilimi), Native
language (Ana dili), Date Format
(Tarih Biçimi), Email (E-posta) vb.
hesap profili bilgilerinizi değiştirmenizi
sağlar.
3. Join a Course (Derse Katıl): Bir
öğretmenin dersine kaydolmanızı
sağlar.
4. Add product (Ürün ekle): Erişim
kodu kullanan hesaba başka ürün
düzeyi eklemenizi sağlar.
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7. Yardım İster Misiniz?
Yardım, eğitim, nasıl yapılır videoları ve destek için https://support.pearsonelt.com adresini ziyaret
edin.
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