
2021 Güz Eğitim Programı 
Fall 2021 Training Sessions

Öğretim
üyelerimiz için



07.10.2021
PERŞEMBE / THURSDAY

05.10.2021
SALI / TUESDAY

06.10.2021
ÇARŞAMBA / WEDNESDAY

08.10.2021
CUMA / FRIDAY

12.10.2021
SALI / TUESDAY

04.10.2021
PAZARTESİ / MONDAY

11.00-13.00

İEÜ Öğretim Teknolojileri: Başlangıç Düzeyi
(TR)

10.00-11.00 
TLC Ofis Saati: Soru-Yanıt 

(TR)
 

13.00-14.30 
Tasarımda İyi Örnekler - 1. ARCH 

(TR)
 

16.00-18.00 
IUE Instructional Technologies: Basics 

(ENG)

10.00-11.00 
TLC Office Hour 

(ENG)
 

13.00-14.30 
Tasarımda İyi Örnekler - 2. PSIR

(TR)
 

16.00-17.00
Çevrimiçi YARIŞMA

10.00-11.30 
Panopto – İleri Düzey Uygulamalar 

(TR)
 
 

14.00-15.30 
Panopto – Advanced Applications 

(ENG)

10.00-11.00 
Blackboard ders sayfa kotasını verimli

kullanma yolları (TR)
 

 
13.00-14.30 

Managing Blackboard course size/quota
efficiently 

(ENG)

10.00-11.00 
TLC Ofis Saati – Soru/Yanıt 

(TR/ENG)
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11.00-13.00 
İEÜ Öğretim Teknolojileri: Başlangıç Düzeyi (TR)
Bu oturum, üniversitemize yeni katılan öğretim elemanları için
düzenlenmiştir.
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.

10.00-11.00 
TLC Ofis Saati: Soru-Yanıt (TR)
Bu oturumda katılımcılar, uygulamalara ilişkin sorularına yanıt
alabileceklerdir.

16.00-18.00 
IUE Instructional Technologies: Basics (ENG)
This session is for the instructors who have recently joined IUE.
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

10.00-11.00 
TLC Office Hour (ENG)
In this session, participants will be able to get the answer to the
questions they have regarding the use of the instructional tools, their
functions and applications.

10.00-11.30 
Panopto – İleri Düzey Uygulamalar (TR)
Bu oturumun sonunda katılımcılar, 
• Panopto video kayıtlarını düzenleyebilecek,
• videolara alt yazı ve ek içerik ekleyebilecek,
• videoları ölçme-değerlendirme amaçlı kullanabileceklerdir.

content Collection (İçerik Koleksiyonu) özelliğini kullanabilecek,
video dosyalarını (Panopto kayıtları haricindeki videolar)
paylaşma yöntemlerini uygulayabilecek, 
MSOffice dosyalarının boyutunu küçültebilecek,
yüksek boyuta sahip dosyaları Blackboard sistemi dışında
depolayıp paylaşabileceklerdir.

10.00-11.00 
Blackboard ders sayfa kotasını verimli kullanma yolları (TR)
Bu oturumun sonunda katılımcılar, 

 Bu oturumda katılımcılar, uygulamalara ilişkin sorularına yanıt
alabileceklerdir.
In this session, participants will be able to get the answer to the
questions they have regarding the use of the instructional tools,
their functions and applications.

10.00-11.00 
TLC Ofis Saati: Soru-Yanıt (TR/ENG)
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13.00-14.30 
Tasarımda İyi Örnekler-1. ARCH (TR)
Bu oturumda katılımcılar, öğrenme tasarımı kalite standartları
çerçevesinde bir Mimarlık dersinin çevrimiçi ortamda yüksek nitelikte
nasıl tasarlandığını, dersin hocasından dinleyeceklerdir. 13.00-14.30 

Tasarımda İyi Örnekler-2. PSIR (TR)
Bu oturumda katılımcılar, öğrenme tasarımı kalite standartları
çerçevesinde bir Siyaset Bilimi dersinin çevrimiçi ortamda yüksek
nitelikte nasıl tasarlandığını, dersin hocasından dinleyeceklerdir.

use the Content Collection feature
apply the methods of uploading and sharing their own video files
(except the videos recorded through Panopto) 
reduce the size of their MSOffice files
store large files outside of Blackboard

13.00-14.30 
Managing Blackboard course size/quota efficiently (ENG)
By the end of this session, participants will be able to: 

Erişim Bağlantısı14.00-15.30 
Panopto – Advanced Applications (ENG)
By the end of this session, participants will be able to: 
• edit their Panopto video recordings,
• add captions and streams to their videos,
• use their videos for assessment purposes.

Session Link

16.00-18.00
Çevrimiçi YARIŞMA
Katılımcılar öğretim teknolojilerimiz, uygulama alanları ve pedagojik
amaçları hakkında yöneltilecek sorulara bir yarışma ortamında yanıt
vereceklerdir. Birinciye sürpriz bir ödül verilecektir.

Erişim Bağlantısı

https://eu.bbcollab.com/guest/5a586e8eee4942dd9692565257b5f2b4
https://eu.bbcollab.com/guest/1d275d0e7fa2407c853c416761ea84a6
https://eu.bbcollab.com/guest/c5db4cea7e5843e280370a4cacd5aa18
https://eu.bbcollab.com/guest/ede08bee33454b958713b4600d6d5f39
https://eu.bbcollab.com/guest/8155cd1916c74a1188d4d82955bf73cd
https://eu.bbcollab.com/guest/6b3f4437ada441778f4078d345e7546b
https://eu.bbcollab.com/guest/fd6b6589549a4902ad139a3c4f6a66cf
https://eu.bbcollab.com/guest/aaf9f8ec87c44ad1bb40aa874b5307db
https://eu.bbcollab.com/guest/f55f0713937249d998936beb1fc8d849
https://eu.bbcollab.com/guest/d86dab9550a34938ae009fd18941539c
https://eu.bbcollab.com/guest/f3e7c09df6a54ba0b00a1959669405ed
https://eu.bbcollab.com/guest/6cf63c78930644d19c783211fd5826d5


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.
Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin kayıtları TLC Organization for Faculty sayfasında erişiminizdedir.
TLC ofis saati oturumuna katılarak uygulamalar hakkında bilgi almak isteyen öğretim elemanlarımızın öncelikle, Blackboard üzerinden 

Link üzerinden Blackboard hesabınıza giriş yaparak eğitim videolarına doğrudan erişebilirsiniz. TLC Eğitim Videoları
      Organizations =>TLC Organization For Faculty => IUE Ed Tech Help sayfasına giderek soruları ile ilgili eğitim videolarını izlemeleri önerilir.  

Please open Chrome or Firefox and click on the relevant session link to attend the sessions. Please write your name & surname when entering the session room.
These sessions will be re-offered upon request during the term. Please contact TLC@ieu.edu.tr.
The recordings of the previous sessions are accessible on TLC Organization for Faculty. 
Instructors who would like to attend the Office hour are kindly asked to watch the previous training session recordings available on 

You can access the training video recordings directly by logging into your Blackboard account via the link. TLC Training Video Recordings
      Blackboard => Organizations => TLC Organization for Faculty => IUE Ed Tech Help page before joining the TLC office hour session.  

https://ieu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_73633_1&course_id=_4881_1&mode=reset
https://ieu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_73633_1&course_id=_4881_1&mode=reset

