
 
Eğitim Programı Duyurusu 

 

 Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından, Blackboard Learn ve Blackboard Collaborate yazılımlarının 
kullanımı için bir dizi eğitim programları düzenlenmiştir.  

 
 Eğitim programları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.  

 

 Bu oturumlar, talep doğrultusunda güz dönemi boyunca tekrarlanacaktır. 
 

 Oturumlara en az bir gün önceden kayıt olunması gerekmektedir.  
 

 Her bir oturum, 30 katılımcı ile sınırlıdır ve katılımcılar başvuru sırası önceliğiyle alınacaktır.  
 

 Oturumlar, katılımcıların tercihine göre, Türkçe ya da İngilizce olarak yürütülecektir. 
 

 Kayıt formuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir. Kayıt işlemleri bu form üzerinden takip edilecektir. 
Kayıt olmak için tıklayınız 
 

 Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması durumunda, eğitim programına başvuran ancak yoğunluk 
nedeniyle dâhil olamayan katılımcılara, ilerleyen günlerde sunulacak olan eğitim programı hakkında 
bilgi verilecektir. 
 

 Blackboard öğrenme yönetim sisteminin daha detaylı bilgi almak istediğiniz özellikleri için lütfen 
TLC@ieu.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim Konusu 
Dereceli Puanlama Tabloları Yaratma ve Test- Ödev Değerlendirme (Creating 

Rubrics, Grading Assignments) 

Amaç 

Bu oturumun sonunda katılımcılar: 

 ödevler oluşturabilecek, 

 dereceli puanlama tabloları yaratabilecek, düzenleyebilecek ve silebileceklerdir. 

 puanlama tablolarını ödevlerle birleştirebilecek, 

 değerlendirme kısmını kullanarak ödev ve sınavları notlandırabileceklerdir. 

Süre 
1.5 saat 

Gereksinimler Bu oturum uygulamalı olacağından, katılımcıların laptop bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri 
önerilmektedir. 

Tarih/Yer 
1 Kasım, 14.00-15.30 / M 309 

https://docs.google.com/forms/d/107-rddgPshJ8RGmtoZL9V3etL0AanOSkAKbojEJkRFY/edit
https://docs.google.com/forms/d/107-rddgPshJ8RGmtoZL9V3etL0AanOSkAKbojEJkRFY/edit


 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Eğitim Konusu Testler ve Test Havuzları Oluşturma-Uygulama (Creating and Deploying Pools and 
Tests) 

Amaç 

Bu oturumun sonunda katılımcılar: 

 testlerini ve kendi havuzlarını yaratabilecek, 

 farklı test sorularını yaratıp, düzenleyebilecek, 

 testleri için notlandırma ve erişebilirlik ayarlarını yapabileceklerdir. 

Süre 1.5 saat 

Gereksinimler Bu oturum uygulamalı olacağından, katılımcıların laptop bilgisayarlarını yanlarında 

getirmeleri önerilmektedir. 

Tarih/Yer 
2 Kasım, 09.30-11.00 / C 403 

Eğitim Konusu 
Not Merkezini Yönetme (Managing the Grade Center) 

Amaç 

Bu oturumun sonunda katılımcılar: 

 Hesaplanmış sütunlar yaratabilecek, 

 Kategoriler yaratabilecek, 

 Akıllı görünümleri yaratabilecek ve yönetebilecek, 

 Not merkezi sütunlarını organize edebileceklerdir. 

Süre 
1.5 saat 

Gereksinimler Bu oturum uygulamalı olacağından, katılımcıların laptop bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri 
önerilmektedir. 

Tarih/Yer 
3 Kasım, 10.00-11.30 / D 021 

Eğitim Konusu 
Blackboard Collaborate  

Amaç 

Bu oturumun sonunda katılımcılar: 

 Blackboard Learn’de ‘Collaborate’ oturumu programlayabilecek, 

 Beyaz tahtayı ve araçlarını kullanabilecek, 

 ‘Application Sharing’ uygulamasını kullanabilecek, 

 ‘Web Tour’ özelliğini kullanabilecek, 

 ‘Polling’ özelliğini kullanabileceklerdir. 

Süre 
1.5 saat 

Gereksinimler Bu oturum uygulamalı olacağından, katılımcıların laptop bilgisayarlarını yanlarında 
getirmeleri önerilmektedir. 

Tarih/Yer 
4 Kasım, 10.00-11.30 / M 101 


