
 



 

 Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından, Blackboard Learn, Blackboard Collaborate ve Panopto 

yazılımlarının kullanımı için bir dizi eğitim programları düzenlenmiştir.  

 Eğitim programları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.  

 Bu oturumlar, talep doğrultusunda dönem boyunca tekrarlanacaktır. 

 Oturumlara en az bir gün önceden kayıt olunması gerekmektedir.  

 Her bir oturum, 20 katılımcı ile sınırlıdır ve katılımcılar başvuru sırası önceliğiyle alınacaktır.  

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

 Oturumlar, Öğretme ve Öğrenme Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleşecektir. (A Blok, -1. Kat) 

 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 eposta gönderiniz. 

 

 
 

 

 
 
 

Eğitim Konusu Blackboard Learn - Başlangıç 

Amaçlar 

Bu oturumda katılımcılar, 

 Blackboard Learn arayüzünü tanıyacak, 

 Blackboard Learn ders menüsü ve sayfasını düzenleyebilecek, 

 ders materyallerini yükleyebilecek, 

 ‘Announcements’ ve ‘E-mail’ gibi iletişim araçlarını kullanabileceklerdir. 

Süre 1,5 saat 

Gereksinimler 

Bu oturum uygulamalı olacağından, katılımcıların; 
 OASIS kullanıcı adı ve şifrelerine,  
 laptop bilgisayarlarına, 
 uygulamada kullanılmak üzere bilgisayarlarında yüklü örnek ders 

materyallerine ihtiyaçları olacaktır.. 

Tarih  20 Şubat, 16.00-17.30  

Eğitim Konusu Panopto  

Amaçlar 

Bu oturumun sonunda katılımcılar, 

 derslerini görüntülü kaydedebilecek, 

 videolarını düzenleyip paylaşabilecek, 

 videolarını farklı klasörlere taşıyabilecek, 

 video kayıtlarını bilgisayarlarına yükleyebileceklerdir. 

Süre 1 saat 

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

Tarih 22 Şubat, 10.00-11.00  

https://docs.google.com/forms/d/1sfJYbVqAb1wHy-PdMRveEilty3nWJ8-BUGuFyPh2hfk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sfJYbVqAb1wHy-PdMRveEilty3nWJ8-BUGuFyPh2hfk/edit


 

Eğitim Konusu Tartışma Panoları ve Bloglar 

Amaçlar 

Bu oturumun sonunda katılımcılar,  

 tartışmalar ve bloglar arasındaki farkı ayırt edebilecek, 

 forumları ve blogları oluşturabilecek, 

 grupların yaratılmasını ve bu gruplara ulaşımı sağlayabileceklerdir. 

Süre 1 saat 

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

Tarih (birini seçiniz) 24 Şubat, 09.30-10.30 / 1 Mart, 10.00-11.00 

 
 
 

Eğitim Konusu Ödevler ve Dereceli Puanlama Tabloları  

Amaçlar 

Bu oturumun sonunda katılımcılar, 

 ödevler oluşturabilecek, 

 dereceli puanlama tabloları yaratabilecek ve düzenleyebilecek, 

 puanlama tablolarını ödevlerle eşleştirebilecek, 

 not merkezini kullanarak ödevleri notlandırabileceklerdir. 

Süre 2 saat 

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

Tarih (birini seçiniz) 21 Şubat, 13.00-15.00 / 3 Mart, 09.30-11.30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim Konusu Test ve Soru Havuzları  

Amaçlar 

Bu oturumun sonunda katılımcılar,   

 testlerini ve kendi havuzlarını yaratabilecek, 

 farklı test sorularını yaratıp, düzenleyebilecek, 

 testleri için notlandırma ve erişebilirlik ayarlarını yapabileceklerdir . 

Süre 2 saat 

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

Tarih (birini seçiniz) 22 Şubat, 13.00-15.00 /  27 Şubat, 13.00-15.00 



 

 
 

 

Eğitim Konusu Grade Center (Not Merkezi) 

Amaçlar 

Upon completion of this session, participants will be able to: 

 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 (birini seçiniz) 24 Şubat, 11.00-12.30 /  1 Mart, 14.00-15.30 

Eğitim Konusu Blackboard Collaborate 

Amaçlar 

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 (birini seçiniz) 24 Şubat, 14.00-15.30 / 28 Şubat, 15.00-16.30 


