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29.09.2020              12.30-13.00
"Etkili Öğretim" asenkron kursuna giriş (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar, TLC tarafından
tasarlanmış çevrimiçi asenkron Etkili Öğretim kursu
hakkında edinecekleri bilgilerle içeriği ve kursu kendi
hızlarında nasıl tamamlayacaklarını
tanımlayabileceklerdir. (Son sayfaya bakınız.)

29.09.2020          13.30-14.30
Blackboard ve Panopto – Temel bilgiler (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar, 
•Blackboard Learn arayüzünü tanıyacak,
•Blackboard Learn ders sayfasını düzenleyebilecek,
•ders materyallerini yükleyebilecek ve düzenleyebilecek,
•Panopto ile ders videoları kaydedebilecek,
•videolarını gerekirse farklı klasörlere taşıyabilecek,
•videolarını gerekirse başkalarıyla paylaşabileceklerdir.

29.09.2020              17.00-18.30
Ölçme ve Değerlendirme (UYBYO kapalı grup)

Mutfak Sanatları bölümü öğretim elemanlarına özgü bu
oturumun sonunda katılımcılar, 
•Ölçme-değerlendirmede temel ilkeleri tanımlayabilecek,
•Geleneksel ve alternatif ölçme yöntemlerini
sınıflandırabilecek,
•Kendi alanlarına özgü ölçme-değerlendirme
etkinliklerinin taslağını oluşturabileceklerdir.

30.09.2020              13.00-14.00
Introduction to Blackboard & Panopto (ENG)

By the end of this session, participants will be able to: 
•navigate the Blackboard environment 
•organize a course site 
•upload, create and organize course content 
•record their lessons through Panopto
•share recordings with others if necessary
•move recordings to a different folder if necessary

30.09.2020              18.30-19.30
Bb Collaborate (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•Blackboard Learn üzerinde ‘Collaborate Ultra’ online
video konferans oturumu programlayabilecek,
•Beyaz tahtayı ve araçlarını kullanabilecek,
•‘Uygulama Paylaşımı’ uygulamasını kullanabilecek,
•Dosya paylaşarak sunum yapabilecek,
•‘Polling’ özelliğini kullanabilecek,
•Ders katılım raporlarını düzenleyebileceklerdir.

01.10.2020              13.00-14.00
Bb Collaborate (ENG)

By the end of this session, participants will be able to: 
•schedule a Collaborate Ultra online video conference
session in Blackboard Learn
•use the ‘Whiteboard’ and its toolbox
•use the ‘Application Sharing’ feature
•present their files using 'Share File' feature 
•use the ‘Polling’ feature
•organize the session attendance reports

02.10.2020              11.00-12.00
Senkron derslerde aktif katılımı sağlama (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•Senkron derslerde öğrenci  etkileşimi ve katılımını
arttırma yollarını tanımlayabilecek,
•Etkileşimi arttırmak için bazı uygulamaları
kullanılabileceklerdir. 

Hafta/Week 1

01.10.2020              17.00-18.00
Student engagement and active participation 

in synchronous sessions (ENG)

By the end of this session, participants will be able to: 
•describe the ways to increase the student 
engagement and interaction in synchronous sessions
•use some applications to increase interaction.

Erişim Bağlantısı Erişim Bağlantısı Erişim Bağlantısı

Access Link Erişim Bağlantısı Access Link

Access Link Erişim Bağlantısı

https://eu.bbcollab.com/guest/07897fc4e3f4444da9c72e497803a068
https://eu.bbcollab.com/guest/64be9febee804ef6acd9ea167ecc19d9
https://eu.bbcollab.com/guest/https:/eu.bbcollab.com/guest/518aaee361e747d7b737298717aae167
https://eu.bbcollab.com/guest/321e240edd084923a1f2fc6193dc80f7
https://eu.bbcollab.com/guest/https:/eu.bbcollab.com/guest/04100b5c168d4e4cb6813a96b8da2136
https://eu.bbcollab.com/guest/acf17d93d4de46a99ececdda8bbe4302
https://eu.bbcollab.com/guest/90f1ff9872c741918b3f05b211f953bc
https://eu.bbcollab.com/guest/0893ea919e664ff1a566e7f1605c3815


05.10.2020              11.00-12.00
Alternative Assessments (ENG)

By the end of this session, participants will be able to:
•list technology-enhanced alternative assessment
methods
•describe the basic principles in designing alternative
assessments
•provide examples of alternative assessment methods
that they can use in their own discipline.

05.10.2020          14.00-15.00
Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar, 
•teknoloji-destekli alternatif ölçme-değerlendirme
yöntemlerini listeleyebilecek,
•alternatif ölçme-değerlendirmede temel ilkeleri
tanımlayabilecek,
•alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini kendi
alanlarında nasıl uygulayabileceklerini
örneklendirebilecektir.

06.10.2020 - 08.10.2020          11.30-12.30
Konuk Eğitmen (TR)

"Dijital Dünyada Eğitmenin Yol Haritası"

Eğitmen: Özer Koç

06.10.2020              14.00-15.00
Bb Goals ile ders öğrenme çıktılarının

değerlendirilmesi ve raporlanması (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•öğrenme çıktılarını Bb sistemine girmek için
hazırlayabilecekler,
•Bb sisteminde, öğrenme çıktılarını, içerik ve ölçme
etkinlikleri ile eşleştirebilecekler,
•öğrenme çıktılarına erişim düzeyleri ile ilgili raporları
oluşturabileceklerdir. 

07.10.2020              11.00-12.30 
SFL Orientation (kapalı grup / closed session)

YDYO freshman (İngilizce servis dersleri) öğretim
elemanlarının uzaktan öğretim ihtiyaçlarına yönelik bir
eğitim olacaktır.

The session will cover the SFL freshman instructors'
needs in distance education.

07.10.2020              14.00-15.00
Blackboard üzerinde öğrenci-merkezli ders

içeriği ve yönetimi (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•ders materyallerini düzenlerken dikkat edilmesi gereken
hususları listeyebilecek,
•farklı materyal türlerini Blackboard sistemine
yükleyerek düzenleyebileceklerdir.

08.10.2020              14.30-15.30 
SFL Orientation (kapalı grup / closed session)

YDYO Hazırlık öğretim elemanlarının uzaktan öğretim
ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim olacaktır.

The session will cover the SFL prep instructors' needs in
distance education.

Hafta/Week 2

09.10.2020              11.00-12.00 
Tartışma forumları (Discussion Board) (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•Blackboard üzerinde tartışma forumu oluşturabilecekler,
•tartışma forumlarının farklı kullanım amaçlarını
tanımlayabilecekler,
•tartışma forumlarını ölçme-değerlendirme amaçlı
kurgulayabileceklerdir.

09.10.2020              14.00-15.00
Creating & organizing student-friendly
course materials on Blackboard (ENG)

By the end of this session, participants will be able to: 
•list the basic considerations in course material
organization,
•upload and organize different types of materials in
Blackboard.

Erişim Bağlantısı

Erişim Bağlantısı

Erişim BağlantısıAccess Link

Access Link

Access Link Access Link

Access Link

06.10.2020 - 1. Oturum Erişim Bağlantısı

08.10.2020 - 2. Oturum Erişim Bağlantısı

https://eu.bbcollab.com/guest/99e3d710cb534dfc94b41cfae61faa5e
https://eu.bbcollab.com/guest/b280f76bd0554df88b7976db602a0180
https://eu.bbcollab.com/guest/9308a25e74204b3898c57dc00acbae5d
https://eu.bbcollab.com/guest/b13c3cd9199240c4afe2bb2c4de25c93
https://eu.bbcollab.com/guest/0df80df8451141ed9e722cf8b7f42698
https://eu.bbcollab.com/guest/3a36d5d4db5045698567051b0177886e
https://eu.bbcollab.com/guest/10f90dc497144cca802dd5087e67ea2f
https://eu.bbcollab.com/guest/11f83cc469294b53865d01175d622d03
https://eu.bbcollab.com/guest/59de4c1cd4024609a3355ed058b11a74
https://eu.bbcollab.com/guest/c3de9258e4cc4f49a5229492b5b11645


Oturumlara katılmak için Chrome ya da Firefox tarayıcı açarak, ilgili oturum bağlantısına
tıklayınız. Oturuma katılırken adınızı ve soyadınızı yazınız.
Bu oturumlar, talep doğrultusunda dönem boyunca tekrarlanacaktır. Taleplerinizi
TLC@ieu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
Oturumların kayıtları, bir süre sonra, Blackboard üzerinde tüm öğretim elemanlarımızın
kayıtlı olduğu TLC Organization for Faculty sayfasında paylaşılacaktır. Ancak, canlı
oturumlara katılımınızın daha verimli olabileceğini hatırlatmak isteriz.
Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin kayıtları TLC Organization for Faculty
sayfasında erişiminizdedir.

Please open Chrome or Firefox and click on the relevant session link to attend the
sessions. Please write your name and surname when entering the session room.
These sessions will be re-offered upon request during the term. Please contact
TLC@ieu.edu.tr.
The session recordings will be made available on TLC Organization for Faculty on
Blackboard. However, we encourage you to attend the sessions.
The recordings of the previous sessions are accessible on TLC Organization for Faculty. 

13.10.2020              11.00-12.00
Student engagement through Retention

Center & Bb Analytics (ENG)

By the end of this session, participants will be able to:
•access the Blackboard Course Analytics and
Retention Center reports 
•analyze students’ engagement with the course
•describe the ways to use the reports for student
retention.

Hafta/Week 3

13.10.2020              14.00-15.00
Retention Center ve Bb Analytics araçlarıyla

öğrenci takibi (TR)

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
•Blackboard Course Analytics and Retention Center
raporlarına erişebilecekler,
•öğrencilerin dersle etkileşimlerini analiz edebilecekler,
•öğrenci devamlılığını sağlamak için bu raporları nasıl
kullanabileceklerini tanımlayabileceklerdir. 

Erişim Bağlantısı

Access Link

https://eu.bbcollab.com/guest/0de5380d3b3642efae1808555a835b5d
https://eu.bbcollab.com/guest/ecc9a4754acc4e8ba7aac1031f49dd9f


Ders Tasarımına Giriş
Öğrenci Merkezli Ders Tasarımı
Syllabus Tasarımı
Öğretim Materyalleri ve Kaynaklar
İletişim ve Topluluk Bilinci Oluşturma
Çevrimiçi Senkron Derslerde Etkileşim
Tartışma Forumları
Ölçme-Değerlendirmeye Giriş
Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri
Geribildirim Verme
Akademik Dürüstlük
Ders İçeriklerini Yönetme
Öğrenci Etkileşimini Takip Etme
Dersin İlk Günü
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Çevrimiçi Asenkron Kurs 

Currently available in Turkish only


