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EBA Kullanıcı adı ve şifre girilerek
V Sınıf açılır.



Giriş yapınca sınıf ve şubeler sıralanır.

Ders süresi ayarı butonlardan yapılır.

Alternatif olarak ders süresi ayarı elle ayarlanır.

Öğrenci tableti
erişim  ayarı

Öğrenci tableti uygulama kısıtlama
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1Süre bildirimi
2 Her oturum için kod üretilir.

Öğrenci tableti ve tahta girişi için
gereklidir.

3 Etkileşimli Panel ile bağlantı durumu
4 Öğrenci tableti erişim durumu

5 Öğrenci tableti uygulama kısıtlama

6 Dersi bitirme butonu



Öğrenci tableti uygulamalarını açabilir
veya kapatabilirsiniz.



Giriş kontrole Ana Menü’den her zaman
ulaşabilirsiniz.



Öğrenci, öğretmen tabletinin kodunu
yazarak derse katılır.



Öğrenci tabletinde çizelge başlar.



Öğretmen tabletinin kodu etkileşimli
paneldeVsınıf açılarak girilir.



Öğretmen tableti etkileşimli panele bağlandı.



Bağlantı kurulan öğrenciler yoklama listesinde
renkli.



Bağlanamayan öğrenciler yoklama listesinde soluk.



Vitamin EBA Ders İçerik erişilebilir



Ders konu seçimi yapılır.



Sola sürükleme ile ders değiştirilebilir.



Ders içeriği açılır.

Bulut simgesine tıklayarak, içerik tablete alınır.



Tahtaya butonu ile içerik etkileşimli panele gönderilir.





Öğrencilere butonu ile içerik öğrenci tabletine gönderilir.





Öğrenci tableti bilgi uyarısı ile içerik paylaşımını bildirir.





Tahtaya butonu ile içerik etkileşimli panele gönderilir.













Öğrenci ödüllendirme







Öğrenci ödülü yoklama listesinde görüntülenir.

Öğrenci ödülü dönem sonuna kadar kayıtlıdır.





Öğrencilere gönderip, sonuçları görüntüleyebiliriz.



Sınav sırasında erişim izni veya kısıtlama yapabiliriz.



Tablet erişimi açıldı, internet erişimi kısıtlandı.



Yapılan işlem bilgisi



Sınav sonuçları



Sınavı sonlandırma



Sınav sonlandırma uyarısı.



Anlık geri dönüt alma (soru-cevap,oylama,anket)



Süre ayarı.



Tek tık ile seçenek belirleme, mavi zeminli olanlar
kullanılacak.



Doğru seçenek 2 tık ile belirlenir. Sarı zemin oluşur.



Soru veya ifadeye ekleme yapılabilir.



Eklenecek dosya tabletten aranır ve eklenir.



Anlık sonuçları görüntüleyebiliriz.



Sonuçlara göre veriler ve grafik anlık değişir.







Öğrenci tabletlerinde uygulama açtırabiliriz.



Öğrencileri internet sitelerine yönlendirebiliriz.



Site adresi yazılır.



Ekle butonu ile eklenir.



Eklenen siteye yönlendirme yapılır.



Yapılan işlem bilgisi



Tahtaya uzaktan erişim



Sınıf içerisinde tahtaya erişip yazma, konumlandırma



Öğrenciye yetki verip, tahtada işlem yaptırma



Yapılan işlem bilgisi.
Yetkiyi geri al butonu ile kontrol tekrar alınır.



Öğrenci tabletlerine erişim.



Öğrenci tableti ekran görüntülerini alabiliriz.





Öğrencilere görüntü gönderebiliriz.



Yapılan işlem bilgisi.


