ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN
2020-2021-ci tədris ilində Virtual
məktəb platformasında tədris
prosesinin təşkili üzrə
TƏLİMAT

2020-2021-ci tədris ilində “Virtual Məktəbdə”
İNZİBATİ HEYƏT

Yeni tədris ilində rəhbərlik etdiyiniz təhsil müəssisəsi üzrə
fəaliyyət göstərən bütün sinif qruplarına “Qrup sahibi”
(“Bладелец”,

“Owner”)

kimi

əlavə

olunmusunuz.

Məktəbinizdəki bütün sinifləri öz profilinizin “Komandalar”
(“Kоманды”, “Teams”) hissəsindən tapa bilərsiniz.
Məktəbinizdə yaradılmış siniflərdə oxuyan uşaqların qeydiyyat
və aktivlik intervalını görə biləcəksiniz. Bu qruplara uyğun olan
şagirdləri əlavə edə və çıxarda bilərsiniz.
Siniflərdə keçirilən dərslərə istədiyiniz zaman qoşula bilərsiniz.
Qrupların “Söhbət” (“Чат”, “Chat”), “Tapşırıqlar” (“Задания”,
“Assignments”), “Testlər” (“Тесты”, “Tests”) hissələrinə nəzarət
edə və onlayn dərsləri paylaşılan linklər vasitəsilə müşahidə
edə bilərsiniz.
Məktəbiniz üzrə yaradılmış dərs cədvəli üzrə müvafiq
müəllimləri müvafiq qruplara əlavə edə və çıxarda bilərsiniz.
Əlavə edilmiş müəllimlər üçün rəhbər funksiyasını aktivləşdirə
bilərsiniz.

Sinif qrupları üzrə müəllimlərin əlavə edilməsi
Rəhbərlik etdiyiniz məktəb üzrə təyin edilmiş dərs cədvəli üzrə müəllimlərin
qruplara təyin edilməsi üçün aşağıdakı ardıcıllığı izləyin:
1. Virtual məktəb profilinizə daxil olun

2. “Komandalar” (“Kоманды”, “Teams”) hissəsinə keçid alın
3. Müvafiq qrupu seçin və qrupa daxil olun
4. 2020-2021 tədris ili üçün yeni siniflərin adları “2020_Sinif-#-Məktəbin adı”
kimi görünəcək
4. “Üzv əlavə et” (“Добавить участника”, “Add Member”) əmrini seçin

5. Axtarış bölməsində “Müəllimlər” (“Преподаватели”, “Teachers”)
seçdikdən sonra, müvafiq müəllimin UTİS kodunu əlavə edin
6. “Əlavə et” (“Добавить”, “Add”) düyməsini sıxın

7. Proses tamamlanmışdır.

2020-2021-ci tədris ilində “Virtual Məktəbdə”
MÜƏLLİMLƏR

 Məktəb rəhbərliyiniz (direktor və ya direktor müavini) tərəfindən
müvafiq dərs cədvəliniz üzrə dərs deyəcəyiniz sinif qruplarına əlavə
edilirsiniz.
 Yalnız rəhbərlik tərəfindən əlavə edildikdən sonra yeni sinif qrupları
sizin profilinizdə görünəcəkdir.
 2020-2021 tədris ili üçün yeni siniflərin adları “2020_Sinif-#Məktəbin adı” kimi görünəcəkdir.
 2020-2021-ci tədris ilində dərs deyəcəyiniz siniflər profilinizdə
göründükdən sonra həmin siniflərə lazımı materialları əlavə etməli
və sinfi aktivləşdirməlisiniz.
 Hər sinif yalnız 1 dəfə aktivləşdirilir.

Sinif qrupları üzrə materialların əlavə
edilməsi və aktivlənməsi
Sinif qruplarının şagirdlər tərəfindən görünən olması üçün aşağıdakı
ardıcıllığı izləyin:
1. Virtual məktəb profilinizə daxil olun

2. “Komandalar” (“Kоманды”, “Teams”) hissəsinə keçid alın
3. Müvafiq qrupu seçin və qrupa daxil olun
4. Qrupa materialları əlavə etmək üçün “Fayllar” (“Файлы”, ”File”)
hissəsindən “Yükləmək” (“Скачать”,“Upload”) əmrindən istifadə edin

5. “Tapşırıqlar” (“Задания”, “Assignment”), “Əlavə”(+) (“Вкладки”,
“Tab”) və “Testlər” (“Тест”, “Quiz”) hissəsindən ev tapşırıqlarını,
testləri, video dərsləri, elektron dərslikləri və faydalı linkləri qrupa
əlavə edin

6. Bütün hazırlıq prosesinin tamamlandığından əmin olduqdan
sonra qrupu aktivləşdir əmrini seçin

7. Proses tamamlanmışdır.

Virtual məktəb
dəstək xidməti
Yeni tədris ilində platforma üzrə istənilən
suallarla bağlı aşağıdakı ünvanlara müraciət
edə bilərsiniz:
1. Azərbaycan

Respublikası

Təhsil

Nazirliyinin Qaynar xətti:146-1-4
2. Virtual məktəb üzrə texniki dəstək xidməti:
teams@tsii.edu.az
3. Virtual məktəb üzrə rəsmi İnternet ünvanı:
www.virtual.edu.az
4. Virtual məktəb üzrə rəsmi Facebook
səhifəsi:
https://www.facebook.com/ict.edu.az
5. Virtual məktəb üzrə əlaqədar şəxs: Fidan
Nəcəfova
 Teams hesab - Fidan Necefova

