
ÖĞRETMEN KAYDI İÇİN TALİMATLAR

Yeni öğretmen kaydı

Öğretmen Kimliğini kullanarak yeni bir öğrencinin kaydı

Öğretmen tarafından sağlanan Öğrenci Kimliği ve Referans 
kodunu kullanarak yeni bir öğrencinin ön kaydı

1 https://stemolympiad.org  ana sayfasına gidin ve yeni bir öğretmenin kayıt sürecini başlatmak 
için REGISTER düğmesine tıklayın.

1 Öğretmen Kimliğinizi bulmak için, e-posta adresiniz ve kayıt sırasında verdiğiniz şifre ile 
Öğretmen Panelinize giriş yapın.

1 “My Students”  menüsünden “Add Student” butonuna tıklayarak öğrencilerinize ön kayıt 
yaptırabilirsiniz.

3 Süpervizörün Kişisel ve Okul Bilgilerini girin.

2 SUPERVISOR REGISTRATION öğresini seçin.

2 Benzersiz Öğretmen Kimliğiniz, öğretmen adının yanında bulunabilir. Öğrenciler, Öğretmen 
Kimliğinizi kullanarak kendi kendilerine kayıt olabilirler.

2 Boşlukları öğrencinin adı, soyadı ve sınıfı ile doldurunuz.

3 Öğrenci, ana sayfa üzerinden REGISTRATION butonuna tıklayarak kayıt işlemini başlatır. 
Öğrenci, önceki 3 adımı tamamladıktan sonra 4. adımda Öğretmen Kimliğini girmelidir.

5 Her öğrenciye sistem tarafından benzersiz bir Öğrenci Kimliği ve Referans Kodu atanır.

6 Kayıt işlemini tamamlamak için öğrenci, öğretmen tarafından sağlanan kimlik bilgileri (Student 
ID ve Reference Code) ile giriş yapmalıdır.

7 Öğrenci, öğretmen tarafından verilen Öğrenci Kimliği ve Referans Kodu ile kaydını 
tamamladıktan sonra kırmızı nokta yeşile döner.

3 Sınav kategorisini, tarihini ve sınav dilini seçin.

4 Öğretmen Kimliği ile kayıt olan öğrencinin bilgilerine artık öğretmen panelinden ulaşabilirsiniz.

4  “Add Exam”  butonuna tıklayarak daha fazla sınav ekleyebilir veya “Add Student” butonuna 
tıklayarak ön kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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B. Öğretmen Kimliğini kullanarak yeni bir öğrencinin kaydı
C. Öğretmen tarafından sağlanan Öğrenci Kimliği ve Referans kodunu kullanarak yeni bir 

öğrencinin ön kaydı

A

B

C

✔ ✔ ✔

4 Kaydınız tamamlandıktan sonra size bir Öğretmen Kimliği verilecektir. Daha sonra hesabınıza 
giriş yapmak için e-posta adresiniz yerine bu kimliği de kullanabilirsiniz. 
Şunları yapabilirsiniz:
• Olimpiyat panosundan tüm yeni duyuruları görün;
• Yeni öğrenciler ekleyin ve kaldırın;
• Öğrencileriniz adına seçilen sınavlar için ödeme yapın;
• Sınav sonuçları ve sertifikalar hakkında bilgi alın;
• Olimpiyat takvimindeki bilgileri takip edin;
• Profil ayrıntılarınızı “My Profile” menüsünden düzenleyin.


