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•Tarayıcınızın adres çubuğuna www.myenglishlab.com/speakout yazarak 
açtığınız sayfada Login butonuna tıklayınız.
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•Daha önceden oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi yazıp Sign In butonuna 
tıklayınız.



•Karşınıza gelen ilk ekranda Ülke, Dil, Zaman aralığı ve Tarih Saat biçimini belirleyip 
(1) Save (2) butonuna tıklayınız. İşlem bittiğinde anasayfanıza bakmak için 
Homepage bağlantısına tıklayınız.



•Anasayfanızda sağ üst köşede bulunan dil seçeneklerinden (1) Türkçe’yi seçerek
(2) sayfanın dilini değiştirebilirsiniz.



•Ayarlar (1) bağlantısına tıklayarak açılan sayfada Derslerim(2) bağlantısına 
tıklayarak kayıtlı olduğunuz dersleri görebilir, yeni bir sınıfa kaydolabilirsiniz.



•Açılan bu sayfada daha önceden katıldığınız dersleri görebilirsiniz. Yeni bir derse 
katılmak için, Derse kaydol (1) butonuna tıklayıp, açılan pencerede öğretmeninizin 
size verdiği ders numarasını yazarak (2) Tamam (3) butonuna tıklayınız.

•Dersinize kaydınız gerçekleştirilmiştir. Tamam (4) butonuna tıklayarak dersinize 
erişebilirsiniz.



•Menüden Ders (1) bağlantısına tıklayınız.

•Açılan sayfadan katıldığınız tüm derslere erişebilirsiniz. Bunun için Dersi değiştir 
(2) alanından seçim yapmanız gerekmektedir.

•Çalışmak istediğiniz Üniteyi sol taraftaki ekrandan seçebilirsiniz.

UYARI:Bu ekranda gördüğünüz üniteler öğretmeniniz tarafından kısıtlanabilmektedir. 
Örneğin REVIEW AND CHECK bölümü öğretmeniniz tarafından kısıtlıdır. 



•Sol taraftan çalışmak istediğiniz üniteyi seçiniz. (1)
•Sağda seçtiğiniz ünitenin bölümleri görülecektir. (2)
•İstediğiniz alıştırmayı, alıştırmanın üzerindeki Yeni bağlantısına tıklayarak 
açabilirsiniz. (3)



•Sağ köşede bulunan ampül(1) simgesiyle soruları çözmek için ipuçları alabilirsiniz.

•Her bir kutucuğun yanında bulunan soru işaretleri de size yardımcı olacaktır.

•Soruları cevapladıktan sonra (2) Kaydet (3) butonuna tıkladığınızda, daha sonra 
çalışmanıza devam etmek için yaptıklarınız kaydedilecektir. Çalışmanızı bitirdikten 
sonra Gönder (4) butonuna tıklayarak puanlarınızı görebilirsiniz.



•Sonuçlarınızı görmek için Sonuçlarınızı görün butonuna tıklayabilirsiniz.





•Ses parçasını ister bilgisayarınıza indirebilir (1), ister play butonuna tıklayarak 
dinleyebilirsiniz (2). Ses parçasındaki kelimeleri sürükleyerek uygun alana 
bırakabilirsiniz (3-4). Kaydedebilir(5) veya puanlayabilirsiniz(6). 



•Sağ köşede bulunan ampül(1) simgesiyle soruları çözmek için ipuçları alabilirsiniz.  
Çoktan seçmeli cevaplardan uygun cevabı seçebilirsiniz (2). Çalışmanızı kaydedebilir
(3) veya puanlayabilirsiniz(4). 



•Uygun kelimeyi kutuya yazabilir (1), bunu yaparken soru işareti butonuna tıklayıp 
ipuçları (2) görebilirsiniz. Çalışmanızı kaydedebilir(3) veya puanlayabilirsiniz(4). 



•Uygun kelimeyi görsellerle eşleştirebilirsiniz(1-1-1). Çalışmanızı kaydedebilir(2) 
veya puanlayabilirsiniz(3). 



•Notlarınızı görmek için Not Defteri’ne tıklamalısınız (1). Hangi notları görmek 
istediğinizi seçebilir (2), Alıştırma (3) ve Test (4) notları ile tamamlama yüzdelerini 
görebilirsiniz. 



•Alıştırmalarınızın raporlarını görmek için sol taraftan (1) istediğiniz alıştırmanın 
bulunduğu bölümü seçip, sağ taraftan Rapora bak (2) bağlantısını kullanabilirsiniz.



•Mesajlar bağlantısına tıklayarak (1) öğretmeninize veya arkadaşlarınıza mesaj
(2) gönderebilir, Gelen kutusunda size gelen mesajları görebilirsiniz (3). Mesaj 
göndereceğiniz kişileri sağdaki Kişi listesinden seçebilirsiniz (4). Mesajınızı 
yazdıktan sonra Gönder butonunu tıklayarak(5) işlemi tamamlayabilirsiniz.



Türkiye Destek Merkezi

e-posta: support.turkey@pearson.com
telefon: (0212) 288 69 41

Ankara Destek Merkezi

e-posta: ankaradestek.pearson@gmail.com
telefon: (0312) 437 77 80

•Destek Merkezlerimiz Pazartesi-Cuma arası 9:00-17:00 arası hizmet 
vermektedir.

•Size daha sağlıklı yardım edebilmemiz için, kullandığınız ürünün adı ve seviyesini, 
erişim kodunuzu, okul ve şube kodunuzu e-posta ile bize iletmeyi unutmayınız.
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