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O Lear Platformunda Sertifika Nasıl Oluştura iliri ?



Dersi izi  içi e giriş yaparak Ders Araçları da Başarılar  ölü ü e tıklayı ız. 



Başarı Oluştur  ölü ü de  isteği ize göre Ders Ta a la a- Aşa a- Özel  
şekli de oluştura ilirsi iz.



Seçtiği iz özelliğe göre Başarı Adı ve Bilgileri i dolduru uz. Gözat  ölü ü de  
Başarı Ko u u u  seçi iz ve So raki  veya Tetikleyi ileri Ta ı la  deyi iz.



Kural Adı  oluşturu uz ve isteğe göre Tarih  düze leye ilirsi iz.



Gözde  Geçir e Duru u  ölü ü de  Gözat  deyi iz ve takip edil esi gereke  dosyaları 
görseldeki gi i seçerek ekleyi iz ve Kural 1 i  oluşturu uz.



Ödülü Seç  dedikte  so ra Ödül Ayrı tıları ı  dolduru uz. Yayı ı Adı ı  isteği ize göre İ giliz e karakter 
ola ak şekilde yazazı ız, yi e So  Kulla a Tarihi i  isteği ize göre Geçerlilik  ölü ü de  Gü , Ay, Yıl 
şekli de elirti iz.



Ödül Seçe ekleri  olarak sertifika ızı seçi iz, Sertifika Ö izle  kıs ı da  i eleye ilirsi iz. ‘ozet 
Görü tüsü  ölü ü de  ise siste i  o ayladığı rozetleri seçe ilir, ya da Dosya Ekle  ölü ü de  

elirlediği iz rozet görü tüsü ekleyerek öğre ileri ize su a ilirsi iz. So  olarak Kaydet ve Çık  
deyiniz.



Görseldeki gi i sertifika ızı ekledi iz. Seçe ekler  ölü ü de  Düze le e  gerçekleştire ilirsi iz.



Öğre i ö izle esi de uyarla alı sürü  şekli de sertifika, dosya içeriği e ağla dığı içi  öğre i Gözde  
Geçirildi Olarak İşaretle  tıkladıkta  so ra sertifika al aya hak kaza ır.



Öğre i, Araçlar – Başarılar ölü ü ü seçtikte  so ra görseldeki gi i aldığı ödüller ile karşılaşır.



O li e Sertifika da görseldeki gi i öğre i sayfası da  Gereksi i leri  
görü tüleye ilir, oluşturduğu uz kuralları  öğre i taki i i yapa ilirsi iz.  



Öğre i sayfası da  düze lediği iz  Yayı ı Ayrı tıları  görü tüleye ilirsi iz. 



So  olarak öğre i, oluşturduğu uz sertifikayı u şekilde O Lear tarafı da   
ta ı la a  sayfayı görü tüleye ektir. İste irse sertifikayı asa ilirsi iz. 


