
 Eğitim Programı (2. seri)
Training Sessions (2nd round)



14.00-15.00
Soru-Yanıt 
Oturumu (TR)

11.00-12.00
Retention Center ve 
Bb Analytics araçlarıyla
öğrenci takibi (TR)

11.00-12.00 
Student engagement
through Retention
Center & Bb
Analytics (ENG)

11.00-12.00
Ouestion & Answer
Session (ENG)

11.00-12.00
Dezavantajlı öğrenciler
için destek
uygulamaları (TR)
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13.00-14.00
Değerlendirme Ölçütleri
(Rubric) Oluşturma (TR)



22.10.2020              14.00-15.00

Soru-Yanıt Oturumu (TR)

22.10.2020              11.00-12.00

Ouestion & Answer Session (ENG)

Erişim Bağlantısı Access Link

Erişim Bağlantısı

21.10.2020              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.

20.10.2020              11.00-12.00

Retention Center ve Bb Analytics
araçlarıyla öğrenci takibi (TR)

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

23.10.2020              11.00-12.00

Dezavantajlı öğrenciler için destek
uygulamaları (TR)

23.10.2020              13.00-14.00

Değerlendirme Ölçütleri (Rubric)
Oluşturma (TR)

Access Link

Erişim Bağlantısı Erişim Bağlantısı

Bu oturumun sonunda katılımcılar,
• değerlendirme ölçütleri (rubric)
kavramını tanımlayabilecek,
• puanlama tablosu (rubric)
oluşturabilecek,
• puanlama tablolarını ölçme-
değerlendirme  araçlarıyla
eşleştirebileceklerdir.

Bu oturumda katılımcılar Blackboard
araçları, işlevleri ve diğer konulara
ilişkin sorularına yanıt alabileceklerdir.

In this session, participants will be
able to get the answer to the
questions they have regarding the
Blackboard tools, functions and
other issues.

Bu oturumun sonunda katılımcılar, 
• dijital içerik (ppt, word, görsel)
oluşturulurken erişilebilirlik bakımından
dikkat edilmesi gereken özellikleri
tanımlayabilecek,
• Bb Collaborate alt yazı (closed
captioning) aracını kullanabilecek,
• Panopto videolarında alt yazı aracını
kullanabileceklerdir. 

https://eu.bbcollab.com/guest/58d3e5322f6d411199f7449bdbea26b5
https://eu.bbcollab.com/guest/68d7b677bafc41a1bdcfd3eb5075a81b
https://eu.bbcollab.com/guest/fe4121354ba14d199948e03437e5f631
https://eu.bbcollab.com/guest/a706ec1468014fa4aebe5fc25bc85b51
https://eu.bbcollab.com/guest/df8ebe9c4bb94fec9047d110c8989238
https://eu.bbcollab.com/guest/f5437ceb0f2741989f4e2e7efa0cf95f


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. 



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


