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Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresi de  erişi  sağlaya ilirsi iz. 
O lear  platfor u a OİS Öğre i İşleri Siste i  kulla ı ı adı ve şifre iz ile giriş yapa ilirsi iz. Sol üst köşede 

ulu a          işareti de  dil değişikliği izi yapa ilirsi iz.

https://olearn.okan.edu.tr/


Kurslar ağla tısı da  derse giriş yapı ız.



Sol e üde yer ala   Değerle dir eler  ala ı a tıklayı ız.
 Ders ‘aporları  ala ı a tıklayı ız.



Ders Etki liği e Ge el Bakış ‘aporu u Nasıl Çalıştıra iliri ?



Kurs Etki liği e Ge el Bakış, tek ir kurstaki ge el etki liği öğre iye ve tarihe göre 
sırala ış olarak görü tüler. Veriler aktif öğre i aşı a har a a  topla  ve 
ortala a süreyi ve topla  etki lik iktarı ı grafiksel olarak gör e izi sağlar.
Kurs Etki liği e Ge el Bakış  raporu a eriş ek içi  ok işareti e tıkla alısı ız.



Ok işareti e tıkladıkta  so ra Çalıştır  seçil elidir.



‘apor tarihleri i  girişi i yaparak  gö der  seçe eği e tıklayı ız.
Dersi iz içi  oluşturduğu uz gruplar var ise, sade e grupları  raporu u i ele ek isterse iz 
grup seçi i yaparak gö der  seçe eği e tıkla alısı ız.



Tek Bir Ders İçi  Öğre i Ge el Bakışı ‘aporu u Nasıl 
Çalıştıra iliri ?



Tek Bir Kurs İçi  Öğre i Ge el Bakışı, tek ir öğre i i  ir kurstaki etki liği i tarihe göre sırala ış olarak 
görü tüler. Veriler öğre i i  kursta har adığı topla  süreyi ve ayrı a öğre i i  etki liğiyle ilgili olarak 
öğre i i  eriştiği öğeler ve İçerik Ala ları ve her iri de har adığı süre gi i ayrı tılı ilgileri içerir.
Ok işareti e tıkladıkta  so ra Çalıştır  seçil elidir.



‘apor tarihleri i  girişi i yaparak ilgili öğre i seçi i i yaparak  gö der  
seçe eği e tıklayı ız.



İçerik Ala ları daki Tü  Kulla ı ı Etki liği ‘aporu u Nasıl Çalıştıra iliri ?



Bu raporda kursa ait İçerik Ala ları daki tü  kulla ı ı etki liği i  özeti gösterilir.
Ok işareti e tıkladıkta  so ra Çalıştır  seçil elidir.


