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17.03.2021             11.00
 

Senkron derslerde öğrenci etkileşimi ve
aktif katılımı sağlama (TR)

senkron derslerde öğrenci etkileşimi ve
katılımını arttırma yollarını
tanımlayabilecek,
öğrenci etkileşimini arttırmak için çeşitli
uygulamalar kullanabileceklerdir.

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

17.03.2021               13.00
 

Student engagement and active participation
in synchronous sessions (ENG)

describe the ways to increase the
student engagement and interaction in
synchronous sessions,
use some applications to increase
student engagement and interaction.

By the end of this session, participants will
be able to: 

18.03.2021            11.00
 

Syllabus/Ders İzlencesi Tasarımı (TR)

öğrenci-odaklı ders izlencesi kavramını
tanımlayabilecek,
web sayfalarında yayınlanan syllabus (ders
tanıtım bilgileri) ile öğrenci-odaklı syllabus
(ders izlencesi) arasındaki farkı açıklayabilecek
ders izlencesinde bulunması gereken öğeleri
listeleyebilecek,
kendi ders izlencelerini oluşturabileceklerdir.

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

18.03.2021            13.00
 

Syllabus Design (ENG)

define what a learner-centered syllabus is,
explain the difference between a learner-
centered syllabus and the syllabus published
on the website,
list the elements that a learner-centered
syllabus should include,
design their own learner-centered course
syllabus.

By the end of this session, participants will be able
to: 

19.03.2021             10.00
 

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (TR)

TLC-Ekoeğitim’e sıklıkla yönlendirilen
sorulara yanıt alabilecek,
üniversitemizde eğitim teknolojileri
kullanımı ve pedagojisi hakkında kendi
sorularını yöneltebileceklerdir.

Bu oturumda katılımcılar,

19.03.2021                   12.00
 

Frequently Asked Questions & Answers (ENG) 

get the responses to the frequently asked
questions to TLC-Ekoeğitim,
ask their own questions regarding the
pedagogy and use of the educational
technologies at our university.

During this session, participants will be able to: 

Erişim Bağlantısı Erişim Bağlantısı

Access Link Erişim Bağlantısı Access Link

Access Link

https://eu.bbcollab.com/guest/75ff667f58a348fc983a7c8cec0ac2e7
https://eu.bbcollab.com/guest/a3b7ee6e82074002b5ed3aa0ab82d788
https://eu.bbcollab.com/guest/4e3f6ebcb64c4298933cda67c4a53fef
https://eu.bbcollab.com/guest/fb54c4f702964cd5aae3508123b3830a
https://eu.bbcollab.com/guest/50cc78eeffd444f8850e69f0ce7c0f0a
https://eu.bbcollab.com/guest/cdf4bf8ee1c742b8bac1105dc247cadc


24.03.2021            12.00
 

Creating Assignment Rubrics 
(assessment criteria) (ENG)

define what a rubric is,
design a rubric,
align a rubric with an assessment.

By the end of this session, participants will
be able to: 

23.03.2021             11.00
 

Öğrenci-merkezli ders içeriği tasarımı (TR)

ders materyali tasarımında dikkat edilmesi
gereken hususları listeyebilecek,
farklı materyal türlerini oluşturabilecek ve
düzenleyebileceklerdir.

Bu oturumun sonunda katılımcılar,

23.03.2021               14.00
 

Student-friendly course design (ENG)

list the basic considerations in course
material design,
create and organize different types of
materials.

By the end of this session, participants will
be able to: 

24.03.2021            10.00
 

Ödev Değerlendirme Ölçütleri
(Rubric) Oluşturma (TR)

değerlendirme ölçütleri (rubric) kavramını
tanımlayabilecek,
puanlama tablosu (rubric) oluşturabilecek,
puanlama tablolarını ölçme-değerlendirme
araçlarıyla eşleştirebileceklerdir.

 Bu oturumun sonunda katılımcılar,

Erişim Bağlantısı Erişim Bağlantısı

Access Link

Access Link

More sessions available
upon request

https://eu.bbcollab.com/guest/8827d9d2fc6d401fa5fea3352149f2e1
https://eu.bbcollab.com/guest/40280be866f14be6ba2da72dbf2c0bd4
https://eu.bbcollab.com/guest/50c3e896efbb4301b04d86853d558737
https://eu.bbcollab.com/guest/9e258d5989f6410785b8223662c0583a


Oturumlara katılmak için Chrome ya da Firefox tarayıcı açarak, ilgili oturum bağlantısına tıklayınız. 
Oturuma katılırken adınızı ve soyadınızı yazınız.
Farklı konularda eğitim ve destek 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.
For your training and support requests, 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 synchronous sessions for a more interactive learning experience.
The recordings of the previous sessions are accessible on TLC Organization for Faculty. 


