Günümüzde öğretmenler teknolojiyi kullanarak eğitim vermenin sorunları ve
olanakları ile karşı karşıyalar.Bilgisayarlar inanılmaz ğitim araçlarıdır ama aynı
zamanda çok etkili bir şekilde öğrenmeyi engelleme (dikkat dağıtma)
aracıdırlar.İnternet, chatleşme, email ve oyunlar öğrencileri daima
cezbeder.Lanschool bütün bu dikkat dağılımlarını engeller ve böylece daha etkili
eğitim verebilirsiniz.
Lanschool bilgisayar tabanlı sınıflarda eğitim için dizayn kurulumu çok kolay olan
bir sınıf yönetim yazılımıdır.
Yazılımı kurduğumuzda teacher konsol ekranı aşağıdaki gibidir.

Peki konsolda neler yapabiliriz ?
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Demonstrate Menüsü :

Menulerden kısaca bahsetmek gerekirse ;
Show Teacher’s Screen (Full screen) : Öğrencilere öğretmen ekranını
tam ekran olarak yansıtmak için kullanılır.
Show Teacher’s Screen (Windowed) : Öğrenci oturumunun arka
planında kalarak, öğretmen ekranını bir pencere içerisinde öğrenciye
yansıtabilirsiniz.
Enable Teacher’s microphone (while showing) : Öğretmen
mikrofonunu aktifleştirerek, öğrencilere ekran görüntünüzü yansıtırken
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öğretmen sesinin öğrenci ekranına yansımasını sağlayarak eğitime
yardımcı olabilirsiniz.
Stop Showing Teacher’s Screen : Öğretmen ekranının gösteriminin
durdurulmasını sağlayabilirsiniz.
Draw On Screen : Ekranda çizimler yapabilirsiniz.
Show Student’s Screen to Students : Seçilen öğrencinin ekranını diğer
öğrencilerin ekranına yansıtabilirsiniz.
Stop Showing Student’s Screen : Bu seçenek ile yaptığımız bu
görüntüleme işlemini durdurabilirsiniz.
Show Video File : Bu seçenek ile öğretmen bilgisayarında varolan bir
videonun öğrencinin ekranına yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.
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Show video file seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza gelen
ekran aşağıdaki gibidir :
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Bu bölümde dosyanızın bulunduğu lokasyonu gösterip dosyanızı seçiniz ve aç
seçeneğini işaretliyiniz. Bu sayede öğrencilerimizin ekranlarında aynı videoyu
izlemelerini sağlayabilirsiniz.
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Chat : Bu seçenek ile öğrenci ekranına bir konuşma sayfası açarak sohbet
ekranını başlatabilirsiniz.
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Run Program on Student Machine : Seçtiğiniz öğrencinin bilgisayarında
istediğiniz bir programı çalıştırabilirsiniz.
Co-Browse İnternet : Öğretmenin internette gezindiği sayfalarda aynı
zamanda öğrencilerin gezinmesini sağlayarak öğretmenlerini takip
etmelerini sağlayabilirsiniz.
Ask Students to Take Test : Öğrencilerden daha önce başlattığınız test
sonuçlarını toplayabilirsiniz.
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Create test : Bu seçenek ile yeni bir test oluşturabilirsiniz. Bu test
bilgisayarımızda hazırladığımız bir test olabilir. Bunun yanı sıra soru cevap
şeklinde bir test ortamı da yaratabiliriz. Open test seçeneğine
tıkladığımızda daha önceden kaydettiğimiz testimizi seçerek sınav
yapabilirsiniz.
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Bu esnada öğrencilerin ekranına aşağıdaki gibi bir sınav ekranı gelmektedir.

8

Öğrenci test ekranda soruları cevaplandırdıktan sonra next butonuna tıklayarak
ilerleyebilir. Sınav bitiminde finish butonuna basıldığında öğretmen ekranına
gelen uyarıyla öğrencimizin sonuçlarını görebilirsiniz.
Ask Students to Vote: Bu seçenek ile öğrencilerden herhangi bir konuda
oylama yapmalarını isteyebilirsiniz.
Clear Student Question or Alert : Bu seçenek ile öğrencinin sorusunu
veya alarmını temizleyebilirsiniz.
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Monitör Menüsü :

Monitör menusunun altındaki seçenekler yukarıda görüldüğü gibidir.
View Student’s screen : Bu seçenek ile öğrenci ekranlarını toplu olarak
görüntüleyebilirsiniz.
Remote Control Student : Seçili öğrenci bilgisayarınının ekranını kontrol
edebilirsiniz.
Enable Teacher Microphone (While Controlling) : Öğretmen
mikrofonunun, öğrenci ekranının kontrol edilmesi esnasında aktif olmasını
sağlayabilirsiniz.
Enable Student Microphone (while Controlling) : Öğretmenin öğrenci
ekranını kontrol etmesi sırasında öğrenci mikrofonunu aktif edebilirsiniz.
Stop Viewing or Remote Controlling : Öğretmenin öğrenci ekranını
görüntüleme veya kontrol işlemini sonuçlandırmak için kullanılır.
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Send Control-Alt-Del While Controlling : Bu seçenek ile öğretmenin
öğrenci ekranını kontrol ederken öğrencinin ekranında Ctrl+Alt+Del
yapmasını sağlayabilirsiniz.
Save Snapshot of Student’s Screen: Bu seçenek ile öğrencinin ekran
görüntüsünü alabilirsiniz.
View Student Internet History : Bu bölümde öğrencilerin daha önce
girdiği internet sitelerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz.
View Student Keystroke and Application History : Öğrencilerin
klavyede bastığı tuşların ve girdiği uygulamaların geçmişini
görüntüleyebilirsiniz.
View Student’s Running Programs : Öğrenci oturumlarında çalışan
programları görüntüleyebilirsiniz.
Send Student a Message : İstedğiniz öğrenciye mesaj gönderebilirsiniz.
Choose random : Bu seçenek ile artık listeden öğrenci seçmek zorunda
kalmıyorsunuz. İstediğiniz öğrenciyi rastgele seçerek istediğiniz işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.

Restrict Menüsü
Restrict menüsü altındaki bölümler aşağıda görüldüğü gibidir.
Burada var olan web kısıtlamalarını başlatıp durdurabilir, konfigrasyonunu
yapabilirsiniz.
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Blank Screen : Öğrenci ekranını boş mavi ekran olarak kilitleyebilirsiniz.
Unblank Screen : Kilitlemiş olduğunuz ekranı öğrenci kullanımına aktif
hale getirebilirsiniz.
Limit Web : Belirlediğiniz web sayfalarının kısıtlanmasını aktif hale
gelmesini sağlayabilirsiniz.
Stop Web Limiting : Web kısıtlamalarınızın pasif konuma gelmesini
sağlayabilirsiniz.
Configure Web Limiting : Erişimini kısıtlamak istediğiniz web sayfalarının
adreslerini belirleyerek, bu sayfalara giriş izinlerini düzenleyebilirsiniz.
Limit Applications : Sizin belirlediğiniz uygulamaların çalışmasını
engelleyebilirsiniz.
Stop Application Limiting : Uygulama kısıtlamalarını pasif hale
getirebilirsiniz.
Configure Application Limiting : Kısıtlamak istediğiniz uygulamaların
ayarlarını yapabilirsiniz. Sizin belirlediğiniz uygulamaların çalışıp
çalışmaması ayarları bu bölümde yapılır.
Clear Student Desktop : Öğrenci ekranında daha önceden yapmış
olduğunuz çizimlerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Limit Printing : Yazıcı üzerinde kısıtlamalar yapabilirsiniz.
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Stop Limiting Printing : Yaptığınız yazıcı kısıtlamasını pasif konuma
getirebilirsiniz.
Limit Drives : USB ve CD-Rom kısıtlamalarınızı buradan yapabilirsiniz.
Stop Limiting Drives :Yaptığımız kısıtlamaları buradan iptal edebilirsiniz.
Mute Student Speakers : Öğrenci hoparlörlerini istediğiniz zaman
kapatabilirsiniz.
Stop Muting Student Speakers : Öğrenci hoparlörünü tekrar aktif
konuma getirebilirsiniz.

Adminster menüsü
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One to One Menüsü : Bu menü içerisindeki seçenekler ile sınıf listenizi
oluşturabilir, öğrencileri sınıflara dahil edebilir, sınıf listelerinizi
düzenleyebilirsiniz.
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Run Program on Student Machine : Öğrenci bilgisayarında istediğiniz
programı çalıştırabilirsiniz.
Shutdown Student : Seçilen öğrenci bilgisayarını kapatabilirsiniz.
Log off Student : Seçilen öğrencinin oturumunu bu kısımdan
kapatabilirsiniz.
Restart Student : Seçilen öğrencinin bilgisayarını restart edebilirsiniz.
Log on Selected Students : Seçilen öğrencilerin oturum açmasını
sağlayabilirsiniz.
Power On Student : Öğrenci bilgisayarını açabilirsiniz.
Send files To Student : Öğrencilere dosya gönderebilirsiniz.
Collect files from student : Öğrencilerin dosyalarını aşağıdaki bölümde
gösterildiği gibi belli bir alana toplayabilirsiniz.
Files to collect from student bölümünde öğrencilerin dosyalarının toplanacağı
klasörü belirleyebilirsiniz. Files to collect ile toplanacak dosya isimlerini
belirtebilirsiniz. Custom folder var olan paylaşım klasörünü copy files to the local
folder seçeneği yeni oluşturmak istediğimiz yolu temsil eder.
Öğrencilerimiz ekranlarının sağ alt köşesinde çalışan Lanschool yazılım ikonuna
sağa tıklayarak bu adrese kolaylıkla ulaşabilirler.
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Change Machine Display Name : Bilgisayarın görünen adını değiştirebilirsiniz.
Become A Student Machine : Öğretmen bilgisayarı da öğrenci bilgisayarı
olarak kullanılmak istendiğinde bu seçenek ile geçici olarak öğrenci makinasına
dönüşebilirsiniz.
Change Student Channel : Öğrenci kanal numarasını değiştererek istediğiniz
öğretmenin konsoluna dahil edebilirsiniz.
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Remove Selected Students From class : Bu bölümde seçtiğimiz
kullanıcıyı sınıf içerisinden çıkararak işlemler dışında tutabilirsiniz.
Add Selected Student Back Into Class : Seçilen öğrencinin tekrar sınıf
listesine eklenmesini sağlar.
Manage Teacher’s Assistants : Iphone, Ipad gibi cihazların yönetiminde
bu bölümü kullanabilirsiniz.
Update Lanschool on Selected Students : Seçilen öğrenciler üzerinde
Lanschool yazılımını update etmenizi sağlayabilirsiniz.
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o

Preferences bölümünün altındaki teacher sekmesinde öğrencilere
kendi ekran görüntümüzün aktarılma ayarlarını, öğrenci ekranını
kilitlediğimizde öğrenci ekranında çıkacak mesajın ayarlarını
yapabilirsiniz.
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o

Preferences bölümünün student sekmesi ise şekildeki gibidir.

Bu kısımda da uzak bağlantıda öğrenci klavye mouse kullanımını
kısıtlayabilirsiniz. Ekranda gözükmesini istediğimiz icon ayarlarını, görev
yöneticisindeki kısıtlamalarını ayarlayabilirsiniz.
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o
o

Web limiting bölümünde kısıtlama yapmak isteğimiz sitelerin
ayarlarını yapabilirsiniz.
Block all web browsing seçeneğiyle tüm interneti kısıtlayabilir,
allow only the following web sites kısmında sadece izin verdiğimiz
sayfaların açılmasını sağlayabilir, block the following web sites
kısmında ise elle belirlediğimiz sayfaların blok ayarlarını
yapabilirsiniz.
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o

Application limiting bölümünde istediğimiz bir uygulamanın
çalışmasını engelleyip, istediğimiz uygulamaya izin verebilirsiniz.
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o
o

o

Drive limiting sekmesinde öğrencilerin USB ve CD-Rom
kısıtlamalarını yapabilirsiniz.
Keystroke Alerts : Belirlemiş olduğunuz kelime veya harflerin
öğrenci tarafından yazılması durumunda Lanschool’un sizi
uyarmasını sağlayabilirsiniz.
Network : Network ayarlarınızı bu bölümden belirleyerek Lanschool
öğretmen ve öğrenci konsolunun nasıl iletişim kuracağını
belirleyebilirsiniz.

Exit Teacher Console : Öğretmen konsolundan çıkmanızı sağlar.
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View Menüsü

Bu menüde Thumbnails seçeneğinin altında öğrencilere ait olan küçük ekran
görüntülerinin hangi boyutlarda gösterileceğini ayarlayabilirsiniz.
Configure Toolbar : Bu menüde araç çubuğunuzun ayarlarını yapabilirsiniz.
İstediğiniz kısayolları bu bölümde ekleyip kaldırabilirsiniz.
Save Lanschool Profile : Lanschool yazılımında bütün ayarlarınızı bu bölümden
kaydedebilirsiniz.
Load lanschool Profile : Daha önce kaydettiğiniz Lanschool ayarlarınızı bu
alandan geri yükleyebilirsiniz.
Select all : Bu alan ile tüm öğrenci bilgisayarlarını tek bir hamleyle seçebilirsiniz.
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