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DYNED RECORDSMANAGER RESİMLİ KULLANIM KILAVUZU

(GRUP VE EĞİTMEN ŞİFRELERİ)

GRUP ve EĞİTMEN ŞİFRELERİ NEDİR?

Grup ve Eğitmen şifreleri,4,5,6,7 ve 8. sınıfların İngilizce dersine giren öğretmenler

tarafından,sınıflarına toplu veya tek tek öğrenci kaydedilmesi/silinmesi, öğrencilerin bilgilerinin 

düzenlenmesi(öğrencinin kaybetmesi halinde şifre verilmesi,çalışacağı ünitelerin sınırlandırılması veya 

genişletilmesi vb…),öğrencilerin Dyned ile yaptıkları çalışmaları ve ulaştıkları düzeylerin öğrenci ve sınıf 

bazında takip edilmeleri amacıyla kendilerine okul dyned sorumlusu tarafından verilen ve Records 

Manager’da kullanılan şifrelerdir.

Bilindiği üzere; yönetici,gözlemci veya eğitmen şifrelerinde “oturum açma kimliği” aynıdır ve bu da 

okulun kurum kodudur.Bu nedenle bütün şifrelerin birbirinden farklı olması gerekmektedir.

Grup şifresi, okuldaki ingilizce dersine giren tüm öğretmenler tarafından “Records Manager”a ilk 

girişte kullanılan şifredir.Bu şifre, yalnızca okulunuzdaki sınıfların şube bazında listelenmesini sağlar.

Eğitmen şifresi ise, grup şifresi ile girişten hemen sonra okuldaki sınıfları gösteren listeden 

hrehangi bir sınıfı seçtiğinizde,o sınıfın İngilizce öğretmeni olup olmadığınızı teyid etmek için proğram 

tarafından istenen şifredir.

GİRİŞLER:

1- Dyned proğramı bilgisayara kurulduktan sonra “ Bilgisayarım > Programme Files > Dyned “ 

klasörü içindeki “Records Manager” simgesinin üzerine sağ tıklandıktan sonra “Gönder > masaüstüne 

kısayol oluştur” u takip ederek masaüstüne aldığımız “Records Manager” simgesini (bahsedilen 

masaüstüne kısayol oluşturma konusundaki detaylı anlatım için tarafımdan hazırlanmış olan 

“DYNED_RecordsManager_Resimli Kullanım Kılavuzu_yonetici sifresi ” isimli kullanım kılavuzunda “A” bölümüne 

bakınız ) çift tıklayarak proğramı açınız.

Oturum Açma Kimliği’ne okul kurum kodu, Şifre’ye ise okulunuzun Dyned Temsilcisi tarafından size 

verilen “Grup Şifresi” girilir ve   tıklanır.
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Karşınıza gelen sayfada okulunuz dyned sorumlusu tarafından sisteme kaydı yapılmış sınıfların 

listesi çıkacaktır.
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2- “Ekle” seçeneği sınıf eklemek içindir ve eğer okulunuzun dyned sorulusu tarafından 

öğretmenlerin sınıf eklemeleri yasaklanmışsa aşağıdaki gibi bir pencere gelir ve sizden “yönetici şifresi” 

ister ki bu okulunuzun dyned sorumlusunun şifresidir.

A) SINIF EKLEME

2.1 - Şayet okulunuzun dyned sorumlusu tarafından İngilizce derslerine giren öğretmenlere “sınıf 

ekleme/düzenleme/silme” izni proğramda verilmiş ise karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır.



İrfan BOY

İngilizce Öğrt. - Dyned Bölge Temsilcisi

                                                            Şemsettin Karahisari İlköğretim Okulu-AFYONKARAHİSAR Sayfa 4

Açılan bu pencerede yukarıda oklar ile belirtilen kısımlara sisteme ilk defa kaydedeceğiniz yeni 

sınıfla ilgili bilgileri yazmanız gerekir.

“Path manager” ve altındaki diğer ayarlar ideal ayarlar olduğu için aynı kalabilir.

Ardından ’ı tıklayınız.

2.2 - Oluşturduğunuz sınıfa öğrenci eklemek için ; 

Sınıfın isminin üzerine çift tıklayınız ya da bir defa tıklayıp aşağıdaki ”seç” i tıklayınız.
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2.3 - Açılan pencerede “ “ satırındaki işaretini 

tıkladığınızda açılan alt pencerede 4-5. Sınıflar için “First English”, 6-7-8. Sınıflar için “English For 

Success” i seçiniz.

              2.4- Açılan sayfada “Dosya” sekmesini tıkladığınızda açılan alt pencerede “Öğrenci Adlarını İçeri 

Aktarma” satırını seçiniz.
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2.5 - Açılan pencereden önceden hazırlamış olduğunuz “metin(sekmeyle ayrılmış)” formatıyla 

kaydettiğiniz öğrenci listesini (bknz: ÖĞRENCİ LİSTESİNİ HAZIRLAMA,sayfa 12) bulunuz ve “Aç” ı 

tıklayınız.
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2.6 - Öğrenci Listesindeki ilk öğrencinin ismi karşınıza gelir ve eğer doğru sınıfı seçmişseniz 

“Sürdür” ü    tıklayınız.Listedeki tüm öğrenciler kaydedilirken lütfen bekleyiniz.

2.7 - Sınıfınızdaki tüm öğrenciler kaydedildikten sonra “Düzenle” sekmesinden “Tümünü Seç” 

satırını tıklayınız.

2.8 - Tüm öğrenci isimlerinin mavi renge dönüştüğünü gördükten sonra “Düzenle” yi tıklayınız.
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2.9 - Açılan pencereden tüm üniteleri açabilirsiniz ya da yalnızca 1. Üniteyi açıp ancak %80 başarı 
yakalandığında 2.ünitenin açılmasını ve diğer ünitelerin de bu şekilde açılmasını tercih edebilirsiniz ( 
tavsiye edilir ).

satırındaki işaretini tıklayınız.

  ‘ı tıkladığınızda 1.ünitedeki tüm konuların karşısındaki işareti ’ne 
dönüşecektir.
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Eğer 2.8. maddede verilen pencerede tüm sınıfı değil de öğrencinin isminin üzerine bir defa 

tıklayarak maviye dönüştükten sonra “Düzenle” yi seçerseniz yalnızca o öğrenci için aynı işlemi yapmış 

olursunuz.
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       AYRICA,ŞİFRESİNİ UNUTMUŞ ÖĞRENCİYE ŞİFRE VERMEK İÇİN BU YOLU KULLANMANIZ 
GEREKİR..

2.9 - İşleminiz bittikten sonra     “Geri” yi tıklayarak başa dönünüz ve aynı 

şekilde diğer sınıflarınızı da ekleyiniz.

B) Öğrenci Listesinin Metin (Sekmeyle Ayrılmış) formatında hazırlanması :

a) Her bir sınıf için “Excell” proğramında “öğrenci adı-soyadı , e-mail adresleri ve şifre” listesi 
hazırlayınız.

A sütunu: Adı-Soyadı,       B sütunu: e-mail adresi,             C sütunu: şifre 
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şeklinde olması gereklidir.E-mail adreslerinin gerçek bir e-mail adresi olması zorunlu 
değildir,adresi olmayan öğrenci için sanal bir e-mail adresi öğretmen tarafından yazılabilir.

b) Bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz listeyi tekrar açınız ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 
“Metin(Sekmeyle Ayrılmış)” formatına dönüştürünüz.

“Dosya” sekmesinden “Farklı Kaydet” i tıklayınız.

c) Açılan pencerede “Kayıt Türü” sekmesinin yanındaki 

ok işareti tıklanmalı ve 

aşağıdaki listeden “Metin (Sekmeyle ayrılmış) satırını seçiniz.
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d) “Kaydet” i tıklayarak işlemi tamamlayınız.

3- Şayet okulunuzun dyned sorumlusu tarafından İngilizce derslerine giren öğretmenlere “sınıf 

ekleme/düzenleme/silme” izni proğramda verilmiş ise sınıfların listesinin olduğu pencerede kendi 

girdiğiniz sınıflardan birini bir defa tıklayarak maviye dönüştükten sonra “Düzenle”yi seçerek o sınıfla 

ilgili işlemler yapabilirsiniz.
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Bu durumda aşağıdaki resimde görülen pencere açılacak ve sizden eğitmen şifrenizi isteyecektir.

Eğer bir başka öğretmenin girdiği sınıfı tıklamışsanız,o sınıfın öğretmeninin şifresini bilmediğiniz 

için gireceğiniz kendi şifreniz kabul edilmeyecektir.

4 – Sınıfınızın içine girip öğrenci listesini görmek,tek bir öğrenci eklemek/silmek,öğrenci şifresini 

kaybetmişse yeni şifre vermek, öğrencinin çalışabileceği üniteler üzerinde değişiklik yapmak,öğrencilerin

düzeylerini ve çalışma detaylarını görmek vb… işlemler için sınıfın üzerini çift tıklayınız veya bir defa 

tıkladığınızda maviye döndükten sonra aşağıdaki “Seç” i tıklayınız.Ardından sizden o sınıfın öğretmenine 

ait “eğitmen şifresi” ni girmeniz istenecektir.
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5 – Sınıftaki öğrencilerin olduğu liste karşınıza gelecektir.

Herhangi bir öğrenciyle ilgili işlem yapmak için o öğrencinin isminin üzerine bir defa tıklanarak 
maviye dönüşmesi sağlanmalı,ardından ilgili işlem seçilmelidir.

: Sınıfa yeni öğrenci eklemek için kullanılır.

: Öğrencinin adı-soyadı,e-mail adresi (e-mail adresi kullanıcı adıdır),şifresi ve 

çalışabileceği üniteler gibi bilgileri düzenlemek için kullanılır.

: Sınıfa kayıtlı bir öğrenciyi silmek için kullanılır.
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: Öğrencinin çalışmaları sonucu ünite ve konu bazında elde ettiği başarı düzeyini 
görmek için kullanılır.

: Proğramın öğrencinin çalışmalarına verdiği notu ve tavsiyelerini görmek için 

kullanılır.Bu not -12 ile +12 arasında değerlendirilir. ”Tutor” penceresinde  

tıklandığında,proğramın öğrencinin çalışmalarında hangi noktada eksiklik olduğunu bildirir ve tavsiyede 

bulunur.

6 -

Yukarıda resmi verilen penceredeki kayıtların anlamları aşağıda verilmiştir.

öğrencinin çalıştığı Dyned yazılımını belirtilir. 4 ve 5. Sınıflar “First English” , 6,7 ve 8. Sınıflar 
“English For Success” yazılımlarını takip eder.
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Student Name: Öğrencinin adı-soyadı

Time                : Öğrencinin çalıştığı toplam süre 

Module            : Kullanılan modül,düzey veya disk

M                     : Çalışılan toplam modül,düzey veya disk sayısı

PL                   : Yerleştirme düzeyi - Son yerleştirme sınavı 

Days               : Son çalışmadan sonra geçen gün sayısı

Tests              : Beceri sınavı puanı (ortalama)

SS             : Çalışma Notu

- > : Satırın devamı için tıklanır

Rep : Tekrar düğmesinin kullanımı

ABC : Altyazı düğmesinin kullanımı

Tra : Çeviri düğmesinin kullanımı

Mic : Mikrofon düğmesinin kullanımı (öğrencinin duyduğunu sesli olarak tekrar etmesi)

Head : Kulaklık düğmesinin kullanımı (öğrencinin kendi sesini dinlemesi)

Glos : Terimler sözlüğünün kullanımı

SR-C : İlk denemede doğru konuşma tanıma

SR-A : Konuşma tanıma girişimleri

Başka bir sınıfı incelemek için ise lütfen seçeneğini tıklayınız.

İyi çalışmalar dilerim...
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