Öğrenici Kılavuzu:
Platforma nasıl kayıt olunur

Feragat Metni
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının
üretimine verdiği destek, sadece yazarların
görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı
anlamına gelmez ve komisyon, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Bu proje,

programı tarafından finanse edilmektedir.

ALLsoSKILLED öğrenme platformuna kaydolmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.
Lütfen dikkatli olun, tüm adımları aşağıdaki sırayla gerçekleştirin ve hiçbir şeyi atlamayın, aksi
takdirde nereye gidebileceğinizi bilmiyoruz! Elbette şaka yapıyoruz, ancak bu öğrenme
deneyimini kolaylaştırmak için size mümkün olduğunca açık talimatlar vermek istiyoruz.

ADIM 1
İnternet tarayıcınızı açın ve bu adresi girin: https://allsoskilled.eu/

ADIM 2
Menüden tercih ettiğiniz dili değiştirin. Aşağıdaki görseli kontrol edin:

ADIM 3
Sağ üst köşede, KAYDOL seçeneğini bulun ve ona basın. Aşağıdaki görsele bakın:

ADIM 4
KAYDOL FORMU’na tıkladığınızda, Kayıt Sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu Formda hesabınızı
oluşturmak için bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdakileri girmeniz gerekir:
•
•
•

KULLANICI ADI: Platformda oturum açarken adınızın nasıl görünmesini istiyorsunuz?
E-POSTA ADRESİ: Platformlara kaydolup kimlik bilgileri gibi platformlar hakkında bilgi
almak için kullanmanız gereken bir e-posta adresi
ŞİFRE: Şifrenizi oluşturun ve onaylayın.

Kimlik bilgilerinizle (kullanıcı adı ve şifre) AllSOskilled platformuna giriş yapabilir ve kurslara
katılabilirsiniz. Ayrıca, kayıt sayfasında, hesabınızı kişiselleştirmek ve istatistiki amaçlar için
(AD, YAŞ ARALIĞI ve DİL gibi) bazı demografik bilgiler eklemelisiniz. Bilgilerinizi ekledikten
sonra KAYDI TAMAMLA düğmesine tıklayın. Aşağıdaki görsele bakın:

ADIM 5
KAYIT'tan sonra: HESABINIZI ETKİNLEŞTİRİN
Hesabınızı başarıyla oluşturdunuz! Bu siteyi kullanmaya başlamak için, e-posta yoluyla
adresinize yeni gönderdiğimiz hesabınızı etkinleştirmeniz gerekir.
Bundan sonra, e-postanızı kontrol etmeniz, platforma nasıl giriş yapabileceğinizi ve kimlik
bilgilerini hatırlamanız gerekir.

Alacağınız e-posta aşağıdaki görüntüdeki e-postaya benzer:

Platformun size sağladığı bağlantıya tıklayın.

Tıkladığınızda, Etkinleştirme sayfasına yönlendirilirsiniz.

ADIM 6
Hesabınızı etkinleştirmek ve güvenlik nedeniyle, lütfen platformun size sağladığı
ETKİNLEŞTİRME ANAHTARINIZI KOPYALAYIN ve KAYDEDİN.
Bundan sonra ETKİNLEŞTİR'i tıklayın. Aşağıdaki resme bakın:

ADIM 7
ETKİNLEŞTİR'i tıklattığınızda platform sizi bir öğrenci olarak kurslar için ilerlemenizi kontrol
edebileceğiniz profil Gösterge Tablolarına yönlendirir.
Gördüğünüz gibi gösterge tablonuzda birçok seçenek var. Kurslarınızı bulabilir, Profilinizi
düzenleyebilir, bazı Bildirimleri veya Mesajları görebilir, Öğrenme Yolunuzu takip
edebilirsiniz.

ADIM 8
Öğrenim yoluna kaydolmak için ana menüden KURSLAR'a tıklayın. Ardından ŞİMDİ KAYDOL
düğmesini tıklayın ve Özel Öğrenme Yolu'na kaydınızı onaylayın. Başarılı kaydınız ve bir
ilerleme çubuğunuzla birlikte bir mesaj görünür. Aşağıdaki görsele bakın:

Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra, Öğrenim Yolu'ndan belirli adımları göstermek için
aşağıya doğru ilerleyebilir ve kendinizi her bir kursa yönlendirmek için PROGRAMA BAKIN
düğmesine tıklayabilirsiniz.
UNUTMAYIN: Her ders sıralı olduğundan, derslerin sırasını ve öğrenme sürecini sıra ile takip
etmelisiniz.

ADIM 9
Her kursa tıkladığınızda platform, kursa katılmaya başlamak için sizi kurs sayfasına yönlendirir.
Sağ kenar çubuğunda DERSİ BAŞLAT düğmesine tıklayın. Sonra kursa devam edebileceksiniz.
Aşağıdaki görsele bakın

Her kursu tamamladıktan sonra, Ana Menü'de DERS sekmesine tıklayabilirsiniz ve böylece
Öğrenme Yoluna yönlendirileceksiniz.

ADIM 10
Öğrenme Yolundaki tüm Adımları tamamladıktan sonra, Öğrenme Yolundaki Profil Gösterge
Panonuzda iki sekme bulabilirsiniz. İlk sekme Öğrenme Yolunuzun ilerlemesini, ikinci sekme
Başarılarınızı / Sertifikalarınızı içerir.

Kayıt işlemiyle ilgili her türlü sorun için lütfen info@allsoskilled.eu adresinden e-posta yoluyla
Yönetici ile iletişime geçin.

