GOOGLE CLASSROOM ÖĞRENCİ KLAVUZU

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN…
 mail.google.com adresine giriş yapın. Adınızın ilk harfinden (eğer iki adınız varsa adlarınızın ilk
harfinden) ve soyadınızdan oluşan mail hesabınızı (sakcay@ayseabla.k12.tr) yazın. Ve İleri düğmesine
basın.

 TC Kimlik numaranızı şifre olarak girin ve oturum aç düğmesine basın. Karşınıza çıkan ekrandan kabul
ediyorum düğmesine basın.
 NOT: Çakışan mail adresleri olabileceğinden hesabınıza giriş yapamazsanız lütfen Bilişim Teknolojileri
öğretmenleri ile iletişime geçin.
GOOGLE DRIVE’I KULLANIN…
Mail hesabınız açıldıktan sonra sağ üstte yer alan Uygulamalar düğmesine

Drive’a

basın.

tıklayın.

Yeni Klasör ile yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Dosya Yükleme ile
bilgisayarınızdaki dosyaları bulunduğunuz klasöre yükleyebilirsiniz. Google
Doküman ile Word programına benzeyen bir ortamda dokümanlar
oluşturabilirsiniz. Google E-Tablolar ile Excel programına benzer, Google
Slaytlar ile Powerpoint programına benzer bir ortamda dosyalarınızı
oluşturabilirsiniz.

DOSYALARINIZI PAYLAŞIN…
Herhangi bir klasörün veya dosyanın üzerine sağ tıklayarak
Paylaş seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan pencereden
paylaşmak istediğiniz kişinin mail adresini yazın. Çalışmanızı

düzenleme, yorum yapma veya sadece görüntüleme yetkisiyle karşı tarafla paylaşabilirsiniz.

Başkalarının sizinle paylaştıklarını Benimle Paylaşılanlar menüsünden görebilirsiniz.

Kimin tarafından paylaşıldığını görmek için info düğmesine

tıklayabilirsiniz.

SANAL SINIFLARA KATILIN…
 www.ayseabla.k12.tr adresinden okulumuz web sayfasına girin.
 Web sayfamızın en altındaki ikonlardan Google Classroom’u seçin.

 Classroom.google.com adresinden veya uygulamalar düğmesinde yer alan Classroom simgesinden
sisteme giriş yapın. Karşınıza çıkan sayfadan sadece bir kereliğine olmak üzere öğrenci düğmesine
tıklayın.
 Sağ üstte yer alan + düğmesine tıklayın. Sınıfa Katıl seçeneğine tıklayın. Öğretmeninizin size verdiği sınıf
kodunu doğru bir şekilde karşınıza çıkan kutucuğa girin.

SINIFLA PAYLAŞIMDA BULUNUN


Sınıflar sayfasında katıldığınız tüm sanal sınıfları görebilirsiniz. Bu sınıflardan birine tıkladıktan sonra
paylaşımda bulunmak için akış sayfasının sağ alt bölümünde yer alan + düğmesine ve ardından Yayın
Oluştur düğmesine tıklayın.



Bilgisayarınıza yüklü olan dosyaları, Google Drive’da yer alan dosyaları, bir Youtube videosunu, bir
internet bağlantısını yayın oluştur bölümünden paylaşabilirsiniz.

ÖDEVLERİNİZİ YAPIN…

Öğretmenlerinizin size gönderdiği ödevleri görmek için sayfanızın sol üst kısmında
yer alan

düğmeye basın ve Ödevler seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan pencereden ödevi görüntülemek için AÇ düğmesine basın ve ödevin içeriğini inceleyin.

Ekte bir dosya varsa dosya bağlantısına tıklayın ve ödevinizi yapmaya başlayın. Ödevinizi
tamamladıktan sonra ek olarak öğretmenle paylaşmak istediğiniz bir dosya veya bağlantı varsa Ekle
düğmesine basın. Ödevinizi tamamladıysanız Tamamlandı Olarak İşaretle düğmesine basarak ödevi
öğretmeninize teslim edebilirsiniz.

Eğer öğretmeniniz ödevi onaylamayıp tekrar size geri gönderirse sınıfınızın akış sayfasında ödevi tekrar
tamamlamak üzere görebilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri
Sümeyra AKÇAY ve Ebru DERE

