GOOGLE CLASSROOM
ÖĞRENCİ / VELİ KULLANIM KILAVUZU
Google Classroom; ödevlerin, duyuruların ve ders etkinliklerinin takip edileceği bir
platformdur.
Classroom’a 3 farklı giriş yöntemi vardır:
I. İnternet tarayıcısında www.gmail.com adresinden giriş:
a. Tarayıcınızın adres satırına www.gmail.com veya www.mail.google.com yazınız.
Açılan ekranda öğrencinin “@stu.balkanlarkoleji.k12.tr” uzantılı okul e-mail adresini yazarak
“ileri” butonuna basınız. Gelen ekranda şifreyi yazarak Gmail’e giriş yapınız (Resim 1).

Resim 1: www.gmail.com sayfası

b. Mail sistemine giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan kare simgeye tıklayıp (2),
açılan menüde en alttaki “daha fazlası” yazısını (3) seçin (Resim 2).

Resim 2: Google Uygulamaları menüsü

c. Açılan menünün en altındaki

simgesini seçiniz (Resim 3).

Resim 3: Classroom simgesinin seçilmesi

d. Açılan pencerede öğrencinin bulunduğu sınıfın derslerini göreceksiniz.

Resim 4: Google Classroom Sınıfınız

1.
2.
3.
4.
5.

Giriş yaptığınız sınıf adı
Güncel olarak eklenen ödev/etkinlik ve duyuruların listeleneceği alan
Sınıftaki diğer öğrencilerin isimlerinin listelendiği alan
Dersler ile ilgili kitap/antoloji/ders tanıtım kâğıtlarının bulunacağı alan
Google Classroom’daki diğer sınıfların isimlerinin görülebileceği alan

II. İnternet tarayıcısında www.classroom.google.com adresinden giriş:
Classroom’a www.gmail.com adresi üzerinden geçiş yapabileceğiniz
gibi, www.classroom.google.com adresinden direkt giriş de yapabilirsiniz. Bu yöntemde de
öğrencinin okul e-mail adresi ve şifresi kullanılacaktır.
İnternet tarayıcısından www.classroom.google.com adresine giriniz. Öğrencinin
“@stu.balkanlarkoleji.k12.tr” uzantılı okul e-mail adresini ve şifresini yazarak giriş
yapınız (Resim 5).

Resim5: www.classroom.google.com adresi sayfası

Bu adımdan sonra Resim 4’teki bölüme ulaşmış olacaksınız. Aynı adımları uygulayabilirsiniz.

III. Cep telefonu veya tabletten “Classroom Uygulaması” ile giriş:
Cep telefonu veya tabletten Google Classroom uygulamasını indirerek giriş yapabilirsiniz.
a. İlk adım olarak e-posta hesabınızı öncelikle masaüstü veya dizüstü bilgisayarda
aktif hale getiriniz.
b. Uygulamayı mağazadan indiriniz (Resim 6 ve Resim 7)

Resim 6: Android Cihazlar için – Uygulama indime ekranı

Resim 7: İOS Cihazlar için – Uygulama indime ekranı

c. Uygulamayı açtığınızda karşınıza gelen ekrana öğrencinin @stu.balkanlarkoleji.k12.tr
uzantılı mail adresini ve şifresini giriniz.

d. Aşağıdaki ekranda “öğrenci” seçeneğini işaretleyip “gönder” butonuna tıklayınız.

e. Sonraki adımda, karşınıza gelen ekranda size gönderdiğimiz derse kalıtım teklifini kabul
ederek sınıfınıza kaydınızı tamamlamış olacaksınız.

Tüm soru ve sorunlarınız için destek@balkanlarkoleji.k12.tr

Not:
Classroom'a katılan velilere, velisi oldukları her öğrenci için düzenli olarak ayrı e-posta
özetleri gönderilir. Veliler, e-postaların gönderilme sıklığını (günlük veya haftalık) belirleyebilir
ve istedikleri zaman aboneliklerini iptal edebilir.
Veli e-posta özetlerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:




Eksik çalışma: E-postanın gönderildiği sırada eksik durumda olan çalışmalar.
Teslim tarihi yaklaşan çalışmalar: Bugün ve yarın (günlük e-postalar için) ya da gelecek hafta
(haftalık e-postalar için) teslim edilmesi gereken çalışmalar.
Sınıf etkinliği: Kısa süre önce öğretmenler tarafından yayınlanan duyuru, ödev ve sorular.

Sayın Veli,
Siz de Classroom’a katılmak ve öğrencinizin sınıfındaki etkinlik ve çalışmaları ile ilgili mail
almak isterseniz;
Konu kısmına: Kendi adınız, soyadınız
İçerik bölümüne:
………… sınıfı öğrencisi oğlum/kızım…………………………………………………………………..……. için
Google Classroom Veli Bilgilendirme Maili almak istiyorum.
Yazılı bir maili classroom@balkanlarkoleji.k12.tr adresine kendi GMAIL adresinizden
göndermeniz gerekmektedir.
2 veya daha fazla öğrenci velisi iseniz, mail almak istediğiniz her öğrenci için ayrı bir mail
göndermeniz gereklidir.
Tüm soru ve sorunlarınız için destek@balkanlarkoleji.k12.tr adresine yazabilirsiniz.
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