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Öğrenci ana sayfasında çeşitli seçenekler bulunur:

Kurslar: Kurslar sekmesinde öğrenci kayıtlı olduğu kursu görebilir.

Pratik: Pratik alanı, öğrencilerin istedikleri veya öğretmenlerinin kendilerine atadığı 
alıştırmaları yapmalarına imkân sağlar.

Mesajlar: Öğrenciler, alıştırma ödevlerini göndermenin yanı sıra öğretmenleri ile mesaj 
alış-verişinde bulunabilirler.

Puan Cetveli: Puan cetveli, öğrencilerin gelişimlerini görmelerine ve kurs ve test 
puanlarına erişmelerine imkân sağlar.

Bu hafta yeni: Bu alan, siteye yüklenen en son içeriği barındırır. Haber öğeleri, üç farklı 

seviyede sunulur.

Öğrenci rehberi: Öğrenci ana sayfası
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Bu, öğrenci olarak Macmillan English Campus’e bağlandığınızda göreceğiniz ana sayfadır:
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Öğrenci rehberi: Mesajlara erişim

Öğrenci ana sayfasından 
mesajlara erişim için 

iki yol bulunur. Üst sağ 
köşedeki zarfa tıklayın ya 
da Messages yanındaki 

View All’a tıklayın!

Açmak için mesajın 
üzerine tıklayın. Ataş 
ikonu, mesajın bir eki 

olduğu anlamına gelir.
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Açmak için ekin 
üzerine tıklayın. 

Mesaja cevap  
vermek için  

Reply’a tıklayın.

Alıcı eklemek için artı 
işaretine tıklayın. 

Yer imi eklemek için 
Attach Bookmark’a 

tıklayın.



4

Öğrenci rehberi: Kursları kullanmak

Öğrenci ana sayfasında 
kayıtlı olduğunuz kursları 

görebilirsiniz. Kurstaki 
alıştırmalara erişmek için 
kursun başlığına tıklayın.

Bir ünitedeki 
tüm alıştırmaları 

göstermek için ünite 
numarasına tıklayın.
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Açmak için bir 
alıştırma başlığına 

tıklayın.

Alıştımayı 
tamamladığınızda 
Submit’i tıklayın.
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Mesajlara, profil yer 
imlerine, puan cetveline 
ve sözlüğe erişmek veya 
çıkmak için sol üstteki üç 

noktaya tıklayın. 

Üniteyi değiştirmek için 
soldaki menüye tıklayın. 

Bir sonraki alıştırmaya 
devam etmek için Next’i 

tıklayın.
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Öğrenci Rehberi: Puan cetvellerini kullanmak

Öğrenci ana sayfasında 
Gradebook’un sağ 

üst köşesindeki View’ı 
tıklayın.

Latest Scores’un altındaki 
aşağı açılan menüyü 

kullanarak alıştırma ve 
kurs gelişimini; ilk, en 

yüksek ve en son puanları 
görebilirsiniz. Ayrıca bir 
kurs raporunu dışarıya 

gönderebilirsiniz.
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Öğrenci Rehberi: Pratik Alıştırmalarını Kullanmak

Öğrenci ana sayfasında 
Practice kutusunun 

içindeki View’e tıklayın.
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Sayfanın solundaki 
arama alanını veya 

açılır menüyü 
kullanarak 

alıştırmaları 
filtreleyebilirsiniz.  

Bir alıştırmayı 
kullanmak için 

alıştırmanın başlığına 
tıklayın.

Alıştımayı 
tamamladığınızda 
 Submit’I tıklayın.


