Klik2Learn Sanal Toplantı Aracı
TEMEL KULLANIM KILAVUZU

SENKRON ÖĞRENİM UYGULAMALARI HAKKINDA


Web konferans araçları ile Sanal Sınıf ortamlarında gerçekleştirilen canlı dersler
senkron öğrenim olarak adlandırılır. Katılımcı mekândan bağımsızdır, ama
zamandan bağımsız değildir.



Öğretici, sanal sınıf ortamında, bir paylaşım bölmesinde eğitim içeriğini
görüntüler, web kamerasından kendi görüntüsünü ve mikrofondan da ses verir.
Katılımcılar da kendi ortamlarında hem eğitmenlerini hem eğitim içeriklerini
görerek işitsel ve görsel bir eğitim almış olurlar.

CANLI DERSE KATILMA


Müfredat içerisine eklediğiniz sanal sınıf bağlantısına tıklayarak ilgili sayfaya erişin.



Açılan sayfadaki Join session / Oturuma katıl düğmesine tıklayın.



Web tarayıcınızda Klik2Learn uygulama istemcisi açılır ve ekranda aşağıdaki
seçenek listesi görüntülenir. Oturuma konuşmacı/eğitmen olarak katılacaksanız
Microphone, dinleyici olarak katılacaksanız Listen only seçeneğine tıklayın.



Microphone seçeneğine tıklarsanız mikrofon testi açılır ve kendi sesinizi duyup
duymadığınız sorulur. Mikrofona konuşun ve kendi sesinizi hoparlörden
duyuyorsanız Yes, duyamıyorsanız No seçeneğine tıklayın.



Mikrofon testini geçtikten sonra Klik2Learn istemci ekranı açılır. Ekranın sağ
tarafında sunum bölmesi, onun hemen solunda sohbet bölmesi, en solda ise
kenar çubuğu içinde mesajlar, notlar ve kullanıcılar için kontroller bulunur.



Kenar çubuğundaki Public Chat / Genel Sohbet kontrolünü kullanarak sohbet
bölmesini gösterip gizleyebilirsiniz.



Kenar çubuğundaki Shared Notes / Paylaşılan Notlar kontrolünü kullanarak notlar
bölmesini gösterip gizleyebilirsiniz.



Kenar çubuğunda Users başlığı altında katılımcılar listelenir.

Dikkat ederseniz bu örnekte her iki katılımcı da odaya konuşmacı olarak bağlanmış.
Üstteki katılımcının pul resminin sağ alt köşesindeki yeşil mikrofon simgesi bu kişinin aktif
konuşmacı olduğunu, alttaki katılımcının pul resminin sağ alt köşesindeki kırmızı mikrofon
simgesi ise bu katılımcının mikrofonunu kapattığını gösterir.
Alttaki katılımcının pul resminin sol üst köşesindeki mavi sunum simgesi de bu katılımcının
halihazırda bir sunum paylaşmakta olduğunu gösterir.


Sunum bölmesinin altındaki çubukta bazı kontroller yer almaktadır.

Mute / Sustur düğmesi mikrofonu sessize almanızı sağlar.
Leave audio / Sesli katımı kapat düğmesi mikrofon haklarından vaz geçmenizi sağlar.
Share webcam / Web kamerasını paylaş düğmesi görüntü paylaşmanızı sağlar.
Share your screen / Ekranını paylaş düğmesi ekran paylaşmanızı sağlar.
Şimdi bu düğmelerin işlevlerine ve nasıl çalıştıklarına göz atalım.


Mute / Sustur düğmesine tıklayarak mikrofonunuzu sessize alabilir, tekrar tıklayarak
mikrofonunuzu yeniden açabilirsiniz.



Leave audio / Sesli katımı kapat düğmesine tıklayarak mikrofon haklarından vaz
geçersiniz. Mikrofonunuz da tamamen devre dışı kalır ve kontrol çubuğundaki
mikrofon düğmesi ortadan kaybolur. Düğmeye tekrar tıklayarak mikrofon hakkı
almak istediğinizde size en baştaki mikrofon testini tekrar yaptırılır.



Share webcam / Ekranını paylaş düğmesine tıklayarak web kamera ayarlarını
görüntüleyebilirsiniz.



Düğmeye tıkladıktan sonra Webcam settings / Web kamerası ayarları iletişimi
açılır. Bu iletişimde kullanmak istediğiniz kamerayı ve gerekli görüntü kalitesini
belirleyebilir, ardından soldaki önizleme ekranında kadraja yerleşerek Start
sharing / Paylaşımı başlat düğmesine tıklayabilirsiniz.



Paylaşılan kamera görüntüsü veya görüntüleri sunumun üst kenarına yerleşir.
Video görüntünüzü sürükleyerek sunumun alt kenarında konumlandırabileceğiniz
gibi sunumun üzerinde de yüzdürebilirsiniz.



Share your screen / Ekranını paylaş düğmesine tıklayarak ekran paylaşabilirsiniz.



Tıkladıktan sonra Share your screen / Ekranını paylaş iletişimi açılır. İletişimdeki
Your Entire Screen tüm ekranınızı, Application Window açık uygulamalardan birini,
Chrome Tab tarayıcı pencerelerinden birini paylaşmanızı sağlar. Ekran
paylaşımınızı başlatmak için Share / Paylaş düğmesine tıklayın.



Sunum üzerinden ders anlatıyorsanız mevcut bir sunumu kapatmak ve
anlatımınıza yeni bir sunum üzerinden devam etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda
açık sunumu sağ üst köşesindeki hide / gizle simgesine tıklayarak kapatın.



Yeni bir sunum paylaşmak için sunum bölmesinin sol alt köşesindeki Actions /
Eylemler düğmesine ve açılan listede Upload a presentation / Bir sunum yükle
komutuna tıklayın.



Upload a presentation / Bir sunum yükle komutuna tıkladığınızda Presentation /
Sunum sayfası açılır.



Paylaşmak istediğiniz sunum dosyalarını sayfanın altındaki alana sürükleyip
yükleme kuyruğuna alabilirsiniz. Ardından Upload / Yükle düğmesine
tıkladığınızda dosyanız yüklenir ve dönüştürülür.



Dönüştürme sonrasında açılarak sunum bölmesinde görüntülenir.



Actions düğmesine tıklayarak Presentation sayfasını tekrar açtığınızda yüklemiş
olduğunuz sunumları görebilir, sağ kenarlarındaki ilk simgeyi kullanarak indirmeye
izin verebilirsiniz. Bu simgeyi işaretlerseniz sunumun sol alt köşesinde download /
indir simgesi belirir. Böylece katılımcılar sunumu masaüstlerine indirebilirler.



Sunum sırasında bölmenin altındaki araç çubuğunu kullanmanız gerekir.

Previos slide / Önceki slayt ve Next slide / Sonraki slayt düğmelerini kullanarak
slaytlarda gezinebilir veya ortadaki düğmeye tıklayarak istediğiniz slayda atlayabilirsiniz.

Zoom out / Küçült ve Zoom in / Büyüt düğmeleriyle sunumu ölçekleyebilirsiniz.

Bir sunumu yukarı ölçeklediğinizde (büyüttüğünüzde) Pan aracını kullanarak slaydınızı
sunum bölmesi içinde gezdirebilirsiniz.



Sunum sırasında bölmenin sağındaki araç kutusundaki diğer araçlardan da
yararlanabilirsiniz. İlk araç simgesine tıkladığınızda sunum üzerinde
kullanabileceğiniz araçları görebilirsiniz.



Arşiv amaçlı veya katılımcılara sonradan izletebilmek için oturumun kaydını almak
istediğinizde sunum bölmesinin üst kenarındaki Start recording / Kaydı başlat
düğmesine tıklamalısınız. Açılan iletişimdeki onay düğmesine tıkladığınızda üst
kenardaki kayıt düğmesinde kırmızı kamera ışığı yanar ve bir gösterge kayıt
süresini görüntüler.



Kayıt devam ederken kayıt düğmesine tekrar tıkladığınızda kaydı duraklatabilir ve
yeniden tıklayıp devam etmesini sağlayabilirsiniz.



Katılımcı listesindeki katılımcılardan birinin adına tıkladığınızda aşağıdaki liste açılır.

Start a private chat / Özel mesaj yaz katılımcı ile gizli yazışmanızı sağlar.
Make presenter / Sunum yetkisi ver katılımcıya sunum yetkileri vermenizi sağlar.

Demote to viever / İzleyici yap katılımcının sunum yetkilerini geri almanızı sağlar.
Remove user / Kullanıcıyı uzaklaştır katılımcıyı odadan çıkarmanızı sağlar.


Sunum bölmesinin sağ üst köşesindeki menü simgesine tıkladığınızda aşağıdaki
menü açılır ve bu menüden ihtiyacınız olan ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz.

Make fullscreen / Tam ekran yap sanal sınıfın ekranınızı kaplamasını sağlar.
Settings / Ayarlar uygulamada kişisel tercihler yapabilmenizi sağlar.
About / Hakkında uygulamanın sürümü hakkında bilgi verir.
Help / Yardım eğitim videolarına erişmenizi sağlar.
Keyboard Shortcuts / Klavye kısayolları adından da anlaşılacağı üzere uygulama içinde
kullanabileceğiniz varsayılan klavye kısayollarını listeler.
End meeting / Toplantıyı bitir oturumu sonlandırır.
Çıkış / Çıkış odadan ayrılmanızı sağlar.


Menüdeki Settings / Ayarlar komutuna tıklayarak ayarlar sayfasını açabilir ve
kişisel tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Uygulama arayüz dilini Türkçe veya başka bir
dil olarak ayarlamak isterseniz bunu Settings / Ayarlar sayfasında
gerçekleştirebilirsiniz.

Bir sanal sınıf oturumunu sonlandırmak için sunum bölmesinin sağ üst köşesindeki menü
simgesine tıklayın ve End meeting / Toplantıyı bitir komutuna tıklayın.

KLAVYE KISAYOLLARI
Combo

Function

İşlev

Alt + O

Open Options

Kullanıcı Listesine Geç

Alt + U

Toggle UserList

Sustur / Konuştur

Alt + M

Mute / Unmute

Sesli Katıl

Alt + J

Join audio

Sesli Katılımı Kapat

Alt + L

Leave audio

Alt + P

Toggle Public Chat
(User list must be open)

Genel Sohbeti değiştir
(Kullanıcı listesi açık olmalıdır)

Özel mesajı gizle

Alt + H

Hide private chat

Özel mesajı kapat

Alt + G

Close private chat

Eylemler menüsünü aç

Alt + A

Open actions menu

Durum menüsünü aç

Alt + S

Open status menu

Sunum araçlarını etkinleştir
(Eğitimci)

Spacebar

Activate Pan tool (Presenter) Sonraki Slayt (Eğitimci)

Right Arrow Next slide (Presenter)

Önceki Slayt (Eğitimci)

Left Arrow

Seçenekleri Aç

Previous slide (Presenter)

