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KULLANIMKILAVUZU



Öğrenci Takip Merkezi'ne ilgili kursun KontrolPanelinin Değerlendirme bölümünden  
erişebilirsiniz.



Kursunuzda bulunan risk altındaki öğrencilerin özetini görüntülemek için tablonun üzerinde
yer alan renkli çubuğu seçin. Daha fazla bilgiye erişmek için renkli yuvarlak bölümü seçin.



Öğrencilerinizin kursunuzda nasıl performans gösterdiğiyle ilgiliuyarıları almak

için dörtadet varsayılan kuralı kullanabilirsiniz.

Özelleştir alanına tıklayarak Kuralları düzenleyerek, onları kendi içerik veya  

beklentilerinize göreözelleştirebilirsiniz.
Kural oluştururken veya düzenlerken, hangisinin DevamlılıkMerkezi  

sayfasındaki risk tablosunda görüneceğine kararverebilirsiniz.



RiskTablosunaDahil Etme: Kural, kural ölçütünü karşılayanher öğrenci için bir uyarı
gösteren risk tablosunda görünür.
Risk Tablosundan Çıkarma: Kural, İzlediğiniz diğer bilgiler bölümünde bulunan sağpanelde
görünür. Kuralı risk tablosuna dahil etmek istiyorsanız Özelleştir sayfasına dönün.



- Ders Erişimi Uyarı, kullanıcıların kursunuza en son eriştiği tarihi esas alır. Tanımlanan gün sayısı boyunca oturum açmayan öğrenciler uyarıyı tetikler.

-Ders Etkinliği yarı öğrencinin kursunuzdaki genel etkinliğini esas alır. Tanımlanan bir etkinlik seviyesi altında kalan öğrenciler, uyarı gönderilmesini tetikler.  
Blackboard, öğrencinin "tıklamalarından" oluşturulan verileri kullanarak öğrencinin kursta çalıştığı süreyi ölçer. Öğrencilerin, kurstaki bir şeyi tıkladığı  andan 
itibaren kurs dışında bir şeyi tıklatana ya da oturumu kapatıncaya kadar geçen süre içerisinde kursta çalıştığı varsayılır. Oturum zaman aşımına  uğrarsa, 
Blackboard yalnızca kurs içindeki son tıklatmaya kadar olan süreyi sayar. Kurs içindeki son tıklatma ile zaman aşımı arasındaki süre hesaba  katılmaz.
-Not Kuralı , Not Merkezi'ndeki hesaplanan sütunu veya herhangi bir not için tanımlanan puanı temel alır. Belirli bir not öğesi için tanımlanan eşiğin  
üstünde veya altında puan alan öğrenciler uyarıyı tetikler. Bir puanın ne zaman bir uyarı tetikleyeceğini belirleyin: Not Değerini Ayarla: Menüleri  
kullanarak notun ortalama değerin üstünde veya altında olup olmadığının seçimini ve puan veya yüzde seçimini gerçekleştirin. Bir değer girin.

- Ortalama Notları Kullanma: Yüzdeyi yazın ve menüden notun, ortalama notun üstünde veya altında olup olmadığını seçin.
- Geçirilen Bitiş Tarihi Uyarı bir ödevin, testin veya ölçme sınavının atanmış olan son tarihini temel alır. Bir ödevi, testi veya anketi son tarihine kadar  
tamamlamayan öğrenciler, belirlediğiniz seçeneği esas alan bir uyarıyı tetikler: Tüm kurs bitiş tarihlerini izleme: Uyarının tetiklenmesi için kaç bitiş tarihinin  
kaçırılması ve kaç günün geçmesi gerektiğini belirleyin. Menüden seçtiğiniz gün sayısından Daha Fazlası'nı veya Daha Azı'nı seçin.
- Belirli Bitiş Tarihini izleme: Kurs Öğesi Seç menüsünden bir seçim yapın. Her öğenin son tarihi parantez içinde görünür. Daha sonra menüden Daha
Fazlası'nı veya Daha Azı'nı seçin ve uyarıyı tetiklemek için gün sayısını girin.



Sertifika veRozet



Başarılar aracını, Kontrol Panelinin Ders Araçları bölümündeAraçlar  
menüsünden ulaşabilirsiniz.



Başarı Oluştur sayfasında, oluşturacağınız başarının adını girin. Kursunuzda  
bir yer seçin. Başarının türünü seçin:
Kurs Tamamlama: Sertifika ödülü gereklidir. İlave olarak rozet bulundurulması  
isteğe bağlıdır.
Aşamalar: Ödül bir rozettir.

Özel: Ödül bir rozet, sertifika ya da her ikisi deolabilir.



Oluşturduğunuz başarının öğrenciler tarafından kazanılmadan öncegörülüp  
görülemeyeceğini seçin:
Tümöğrencileri motive etmek için kullanmayı amaçladığınız ödüller için Evet'i seçin.  
Belirli öğrencilere yönelik olan ve tüm kurs üyelerinin görmesi gerekmeyen özel
ödüller için Hayır'ıseçin.



Bir başarı için ödülün sunulmasını tetikleyecek bir veya daha fazla kural tanımlayabilirsiniz. Ölçüt olarak kullanılacak en azbir kural
tanımlamalısınız.
ŞuTarihten İtibaren öğesinde tarih ayarlamanız halinde ölçütler karşılansa bile öğrenciler ödülü bu tarih öncesinde kazanamayacaktır.
ŞuTarihten İtibaren, bitiş tarihi ile aynı anlamı taşımamaktadırve bir son tarih de değildir.

Üyelik alanından derse kayıtlı olarak seçeceğiniz belli öğrenci ve gruplarada tanımlayabilirsiniz.



Son adımda başarı tipine bağlı olan ödülü seçin.
Bir sertifikayı öğrencilerin nasıl göreceğini görmek için önizlemesini açabilirsiniz. Bu sertifika; kurumunuzu,  
öğrencinin adını, kursun adını ve kriterlerin yerine getirildiği tarihi içerir.
Rozetler için katalogdan bir görüntü seçebilir veya özel bir görüntüyü karşıya yükleyebilirsiniz. Karşıya yüklenen
bir rozet görüntüsü kurs içinde yeniden kullanabilirsiniz.

Bilgisayarıma gözat-rozet ekle alanından Okan Üniversitesi olarak oluşturulmuş logoyu rozet eklemelerinizde 
kullanabilirsiniz. O'Learn dijital rozetine erişmek için tıklayınız.

Yayıncıadı, yönetici ayarlarına göre önceden doldurulur. İzin verilmesi halinde, yayıncı adını değiştirebilirsiniz.
Rozet için bir süre dolumu tarihi de belirleyebilirsiniz.

Başarıyı yayınlamak için ‘Gönder'i seçin.

https://www.okan.edu.tr/ogrenme-merkezi/sayfa/7910/olearn-dijital-rozeti/

