VELİ

Metodbox anaokulu, ilkokul (1, 2, 3, 4. sınıflar), ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar), lise (9, 10,
11, 12. sınıflar) ve üniversiteye hazırlık (11, 12.sınıf ve liseden mezun) öğrencileri, sınıf
ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılan;
hem web sitesi hem de IOS ve Android uygulamaları sayesinde, her yerde bağlanılabilen
ve kullanılabilen bir K12 eğitim platformudur.
Değişen dünyanın bir parçası olarak, eğitim-öğretim sistemindeki öğrenci, öğretmen,
veli, okul yöneticisi rollerinin yeni ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, sürekli kendisini
geliştiren, yapay zeka tabanlı, kişiye özgü, dijital öğrenme platformu olarak hizmet
sunmaktadır.

METODBOX VELİ
Metodbox’da velisi olduğunuz öğrencinin/öğrencilerin;
Ders programlarını, etütlerini ve ödevlerini takip ederek detaylara ulaşabilirsiniz.
Test sonuçlarının raporlarına ulaşabilir, analizler ile akademik gelişimlerini izleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarını, detaylı sınav analiz grafikleriyle inceleyebilir ve önceki sınavlarla
karşılaştırabilirsiniz.
Öğrenci hesabına giriş yaparak, öğrenci yetkisiyle tüm kullanıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

METODBOX KULLANIMI
Sol menüden Metodbox’daki sayfalara kolayca erişim sağlayabilirsiniz.
Velisi olduğunuz öğrenci sayısı 1’den fazla ise, bilgilerini görmek
istediğiniz öğrencinin adının seçili olduğundan emin olunuz.

Sağ üstte bulunan sembollerden;
Duyurular ile ilgili içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
Ekranınıza not alabilirsiniz.
Etütler, ödevler, sınavlar ve gelen kutusu ile ilgili bildirimlerinize
erişebilirsiniz.
Velisi olduğunuz öğrencilerin hesaplarına geçiş yapabilirsiniz.
Profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Metodbox Asistan ile bulunduğunuz sayfada yapabileceğiniz
işlemler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. ANA SAYFA
Ana sayfada, velisi olduğunuz öğrencinin Metodbox kullanım bilgilerini, ödevler ve etütler ile ilgili
güncel bilgilerini vb. görüntüleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ HESABINA GEÇİŞ
Velisi olduğunuz öğrencinin Metodbox hesabına
“hesap geçiş” düğmesine tıklayarak erişebilirsiniz.
Kendi hesabınıza dönüş yapmak için de “öğrenci
profil” düğmesine tıklayabilirsiniz.
Önemli: Öğrenci hesabına geçiş yaptığınız zaman,
gerçekleştirdiğiniz tüm işlemler öğrenci tarafından
yapılmış olarak gözükmektedir.
2. TAKVİM
Takviminizde; ders ve öğrenci seçimi yaparak günlük, haftalık veya aylık olarak ders programını
görüntüleyebilirsiniz.

Velisi olduğunuz öğrencinin üzerine tanımlanmış olan canlı dersler, takvim
menüsü içerisinde Canlı Ders seçilerek listelenir.
Takvim üzerinde; tamamlanan Canlı Dersler gri renk ile, başlamış ve devam
eden Canlı Dersler yeşil renk ile, planlanmış Canlı Dersler sarı renk ile
belirtilir.

Öğrencinin canlı derse bağlanması için; Gizlilik Sözleşmesi, Uygulama Şartları ve Aydınlatma Metni
sözleşmelerinin tarafınızdan onaylanmış olması gerekmektedir.
3. RAPORLAR
Velisi olduğunuz öğrencinin akademik gelişimini, raporlar üzerinden takip edebilirsiniz.

4. ÖDEVLER
Velisi olduğunuz öğrencinin ödevlerini,ww ödev sayılarının yazılı
olduğu kutucukları seçerek takip edebilirsiniz.
Ödev bilgilerinin yanında yer alan “Aç” düğmesine tıklayarak ödev
içeriklerine ulaşabilirsiniz.

5. REHBERLİK
Rehberlik sayfasından, sizin ve velisi olduğunuz öğrenciler için hem özel hem de
okul hayatı ile ilgili destek sağlayacak içeriklere ulaşabilirsiniz.

6. BİLDİRİMLER
Velisi olduğunuz öğrencinin etüt, ödev, sınav gibi bildirimlerini takip edebilir, Metodbox üzerinden
gelen mesajlarınızı okuyabilirsiniz.

7. PROFİL
Hesap bilgilerinizi görüntüleyebilir, iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Profil hesap ve okul bilgilerinin değiştirilmesi için okul ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
8. AYARLAR
Bildirim ayarlarınızı yönetebilir, Gizlilik
Sözleşmesi, Uygulama Şartları ve Aydınlatma
Metni sözleşmelerine ulaşabilirsiniz.

9. YARDIM
Metodbox ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Kişisel bilgisayarızla https://app.metodbox.com/login adresinden stoys kullanıcı adınız ile giriş
yapabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar için Google Play Store ve App Store’ dan uygulamayı indirebilirsiniz.
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