SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
1-Nedir bu DynEd?
2-Kimler DynEd kullanabilir?
3- İdareci olarak görevimiz nedir?
4-Öğretmenlerin görevi tam olarak nedir?
5-Bt öğretmen ve formatörlerinin görevi nedir?
6-Dyned nerden indirilir?
7-Telefonum /tabletim ios tabanlı ( Iphone ) . DynEd kullanabilir miyim?
8-Bilgisayarımda /etkileşimli tahtada Dyned kurulu.Ancak görüntü yok.Neden?
9-Placement Testi çözeceğiz ama Path Manager uyarısı çıkıyor.Neden?
10-Records Managerı nerden indireceğim?
11-Placement Test kilidini nasıl açıyorduk?
12- Telefon veya tabletime DynEd’i indirdim ama Geçersiz Şifre veya Kullanıcı Adı uyarısı
veriyor.Sorun nedir?
13-Öğretmen olarak DynEd şifremi ve mailimi unuttum.Ne yapacağım?
14-Öğrencilerin mail ve şifrelerini unuttuk.Nerden alabiliriz?
15-Okul DynEd şifresini nerden öğreneceğiz peki?
16-Records Manager’a giriş yaptım ama kilit açma ekranı yok.Neden?
17-Öğrencim çalışıyor ama çalışması sisteme yansımamış.Sorun ne olabilir?
18-Çevrimdışı nasıl çalışırım?
19-Çevrimdışı çalışınca puanım hemen eksiye düşüyor neden?
20-Öğrencim çalışıyor ama puanı hep ekside. Bir türlü yükselmiyor.Neden?
21-Telefon veya tablette DynEd’i kurdum ama yazılımları yükleyemiyorum.Neden?
22-Öğrencimin TUTOR unda hiç birşey yazmıyor .Neden?
23-Bazı öğrencilerin ismi neden silik, gri gibi diğerleri siyah ?

SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
1-Nedir bu DynEd?
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi bireysel bir özel öğretmen gibidir.Çocuğun seviyesini ölçerek ona uygun
şekilde çalışacağı bölümleri sunar .
Dil öğretimi tek yönlü değildir,olmamalıdır.Konuşma,okuma,dinleme,kelime bilgisi,soruları anlama ve
cevaplama gibi becerilerin hepsini içeren bir sistemle öğrenci her yerde her şekilde çalışma olanağına sahiptir.

2-Kimler DynEd kullanabilir?
Resmi okullarda okumakta olan 4.sınıftan 12.sınıfa kadar olan tüm öğrenciler ve onların İngilizce dersine giren
tüm öğretmenler sistemden faydalanabilir.

3- İdareci olarak görevimiz nedir?
İdareciler öğretmen ve öğrenci kayıtlarını yapmalı, mezun olan ve nakil giden öğrencileri silmeli ,okuldaki
DynEd çalışmalarını kontrol etmeli ve gerekli önlemleri almalı,her ayın ilk haftası
http://osmaniye.meb.gov.tr/dyned/ adresinden okul verilerini doldurmalıdır.

4-Öğretmenlerin görevi tam olarak nedir?
İdare tarafından verilen öğrenci mail ve şifrelerini öğrencilere dağıtmak, öğrencilere sisteme nasıl çalışacakları
hakkında bilgi vermek,Placement Test kilitlerini açmak,mümkün ölçüde okulda değilse evde testlerin
çözülmesini sağlamak, öğrenci çalışmalarını takip etmek , yanlış çalışmaları TUTOR bölümünden bakarak
düzeltmek, her ayın ilk haftası kendi girdikleri sınıfların sayısal verilerini (aktif çalışan öğrenci ve sadece
placement testi çözen öğrenci sayısı) idareye teslim etmek.

5-Bt öğretmen ve formatörlerinin görevi nedir?
Bt öğretmen ve formatörleri etkileşimli tahta, pc gibi ortamlara DynEd kurmalı ve güncellemelerini
yapmalıdır.Teknik sorunlarda ve konularda hem öğretmene hem de öğrenciye yardımcı olmalıdır.

6-Dyned nerden indirilir?
Telefon ve tabletlerde Play Store’dan , etkileşimli tahta ve pclerde
http://web2.dyned.com/download/student.shtml.en

7-Telefonum /tabletim ios tabanlı ( Iphone ) . DynEd kullanabilir miyim?
Maalesef şu an için sadece android tabanlı telefonda ve tabletlerde kullanılıyor.

8-Bilgisayarımda /etkileşimli tahtada Dyned kurulu.Ancak görüntü yok.Neden?
Bilgisayar ve etkileşimli tahtalarda kullanım için Quick Time programı da ayrıca indirilmeli.

9-Placement Testi çözeceğiz ama Path Manager uyarısı çıkıyor.Neden?
Bu test kilidini açmamışsınız demektir.Bunun için Records Managerdan öncelikle test kilitleri açılmalı.

10-Records Managerı nerden indireceğim?
Records Manager ayrıca indirilmez.Daha önce masaüstüne kurduğumuz Dyned Pro Students kısayoluna sağ
tıklayıp, dosya konumunu aç deyin.Records Manager bu dosyanın içindedir.İsterseniz masaüstüne kısayol
oluşturabilirsiniz.

11-Placement Test kilidini nasıl açıyorduk?
Öğretmen kayıt yönetimine kayıt edildiği mail ve DynEd şifresi ile Records Manager’a giriş yapar.İkinci yöntem
t kurumkodu@meb.edu.tr ve okul DynEd şifresi ile giriş yapılır.
(t123456@meb.edu.tr …. gibi)
Kilidi açılacak sınıfa çift tıklanır.Öğrenci isimleri gelince CTRL ve aynı anda A harfine basılır.Tüm öğrenciler
seçilince mavi renk olur .Sonra üstte bulunan SEÇENEKLER menüsüne tıklanır. Öğrencinin Yerleştirme Sınavına
Girmesini Sağla denir. Öğrenci isimlerinin yanında (PT ) yazarsa işlem tamam demektir.

12- Telefon veya tabletime DynEd’i indirdim ama Geçersiz Şifre veya Kullanıcı Adı
uyarısı veriyor.Sorun nedir?
Öncelikle şifrenin ve mailin doğru olduğundan emin olun.Eğer doğru olduğundan emin iseniz giriş ekranının
altında bulunan server ismini kontrol edin.Eğer Turkey (Sadece Resmi Okullar) değilse giriş yapamazsınız.Maili
küçük harfle yazınız.Türkçe karakter kullanmayınız.

13-Öğretmen olarak DynEd şifremi ve mailimi unuttum.Ne yapacağım?
Okul kurum kodu ve Dyned şifresi ile Records Manager’a girilir.Teacher sınıfına tıklanır.Üstte bulunan Dosya
seçeneğinden Öğrenci Adlarını Dışarı Aktarma denir ve kaydedilir.

14-Öğrencilerin mail ve şifrelerini unuttuk.Nerden alabiliriz?
Records Manager’a girin.Bilgilerini alacağınız sınıfa çift tıklayın.Öğrenci isimleri ekrana gelince üstte bulunan
DOSYA seçeneği- ÖĞRENCİ ADLARINI DIŞARI AKTAR diyerek sınıfın adı ile kaydediniz.

15-Okul DynEd şifresini nerden öğreneceğiz peki?
Kurum MEBBİS ana sayfasında takvimin alt kısmında Dyned Şifresi alma butonu ile alabilirsiniz. Her okula
Bakanlık tarafından şifre atanmakta ve sadece Bakanlık tarafından değiştirilmektedir.

16-Records Manager’a giriş yaptım ama kilit açma ekranı yok.Neden?
Muhtemelen sadece kurum kodu ve kurum dyned şifresi ile giriş yaptınız.Nasıl girmeniz gerektiği 11.soruda
cevaplanmıştır.

17-Öğrencim çalışıyor ama çalışması sisteme yansımamış.Sorun ne olabilir?
Eğer internet bağlantı hızı yeterli gelmemiş ise çalışma bir sonraki girişinde yansır.Çalıştığı yerden internete
bağlandığı sürece hiçbir çalışma kaybolmaz.

18-Çevrimdışı nasıl çalışırım?
Çevrimdışı çalışmak için giriş ekranında çevrimdışı çalış butonuna tik konulmalı.

19-Çevrimdışı çalışınca puanım hemen eksiye düşüyor neden?
Öğrenci 2 gün üst üste sisteme hiç girmez ise 3.gün puanı düşmektedir.Bu yüzden çevrimdışı çalışıp ,çalışma
bittikten sonra internete bağlı bir şekilde sisteme 1 dk için giriş çıkış yapmakta fayda vardır.

20-Öğrencim çalışıyor ama puanı hep ekside. Bir türlü yükselmiyor.Neden?
Çalışma kurallarına uymuyor demektir.Öğrencinin puan yükseltebilmesi için çalışma kurallarını uygulıuyor
olması gerekli.
https://osmaniye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/18144733_YYRENCYLER_YYYN_SUNUM_DYNED.rar linkinde bulunan sunumda öğrenci nasıl çalışmalı anlatılmıştır.Neye puan veriyor neyden puan
kesiliyor bu sunumda hepsini bulabilirsiniz.

21-Telefon veya tablette DynEd’i indirdim,kurdum ama yazılımları
yükleyemiyorum.Neden?
Muhtemelen hafızada yeterli boşluk olmadığı içindir.Gereksiz birşeyleri silip tekrar yüklemeyi deneyin.

22-Öğrencimin TUTOR unda hiç birşey yazmıyor .Neden?
Öğrencinin değerlendirilmesi için en az 40 dakika çalışması gereklidir.

23-Bazı öğrencilerin ismi neden silik, gri gibi diğerleri siyah ?
Eğer öğrenci 30 günden daha fazla süredir sisteme girmiyor ise deaktif konuma gelir.Ancak sisteme giriş
yapınca tekrar aktif olacaktır.

