
CANLI DERS NASIL YAPILIR?



Bu Kılavuzda Canlı Ders yaparken
kullanabileceğiniz özellikler
açıklanmıştır.

Acaport, canlı ders platformu
olarak BigBlueButton
arayüzünü kullanmaktadır.



1 Eğitim Platformuna Giriş|

www.acaport.com web
sitesine eğitmen olarak kayıt
yaptırdığınız e-posta adresi ve
şifre ile giriş yapın.





2 Canlı Derse Bağlanma|

Eğitim Platformu Anasayfa’sında
yapacağınız kursun linki başlama
saatinden 10 dakika önce aktif
hale gelecektir. Takvimde yer alan
etkinliğe tıklayınız (aşama1).  Açılan
sayfada “Canlı Derse Bağlan”
seçeneğini seçiniz (aşama2).





Canlı derse mikrofonla

bağlanmak için

Canlı derse mikrofonsuz

sadece kulaklıkla bağlanmak için



Mikrofon testini yaparak canlı derse bağlanırsınız.



3 Sunum Yükleme|

PowerPoint veya pdf dosyalarınızı
yükleyerek ana ekranda görünür
yapabilirsiniz.

           simgesinin üzerine gelin.

‘‘Bir Sunum Yükle’’ seçeneğini

seçin. yüklemek istediğiniz ".pdf

veya .ppt" dosyasını seçtikten

sonra yükle butonuna basın.



Yüklemek istediğiniz dosyayı “*.pdf, *.ppt”

seçtikten sonra Yükle butonuna basın.

Seçtiğinizde yüklediğiniz

sunumu katılımcılar

bilgisayarlarına indirebilir.

Yeşil ikon derste yüklenmiş

birden fazla sunum varsa,

canlı derste aktif olan sunumu

gösterir.



Yüklemiş olduğunuz sunum ana ekrana
gelir. Slaytları kontrol menüsünden
ilerletebilirsiniz.

Slayt üzerinde kullanabileceğiniz çizim
ve yazı araçları ekranın sağındadır.

Çok Kullanıcı Modunda
açtığınızda diğer kullanıcılarda ekran
çizim yapabilir.



YouTube videolarınızı yükleyerek ana
ekranda oynatabilirsiniz.

4 Video Yükleme|



Canlı dersinizi yaparken bir

YouTube videosu paylaşmak

için youtube linkini açılan

pencereye giriniz.



Yüklemiş olduğunuz

video ana ekrana gelir.



butonuna tıklayın.

Canlı dersinizi yaparken bir anket

uygulamak için ‘‘Bir Anket Başlat’’

butonuna tıklayın.

5 Anket Uygulama|

Canlı dersiniz esnasında,
slaytınızda yazdığınız çoktan
seçmeli bir soru veya sözlü
yönelttiğiniz soruya dersinize
katılanlardan cevap almak için
anket uygulayabilirsiniz…



Sorduğunuz soruya;
- Evet/Hayır   - Doğru/Yanlış   - Çoktan seçmeli soru seçenekleri
ile anketyapabilirsiniz.

Gireceğiniz kısa cevaplar ile özel anket yapabilirsiniz.



Sorduğunuz soruya
cevapları ekranda
gerçek zamanlı
izleyebilir ve
yayınlayabilirsiniz.

Anket sorularınıza verilen cevapların
yüzdesel dağılımını yayınladığınızda
ana ekranda tüm katılımcılara gösterilir.

Canlı dersiniz esnasında, slaytınızda
yazdığınız çoktan seçmeli bir soru veya
sözlü yönelttiğiniz soruya dersinize
katılanlardan cevap almak için anket
uygulayabilirsiniz.



7 Kullanıcı İzinleri / Ayarları|

Katılımcı ayarları (izinler)
penceresinde istediğiniz
izinleri verebilir veya
engelleyebilirsiniz.





Bu menüde size sunum süresince yardımcı
olacak bir kişiye “Moderatör Yap” işlemi ile
yetkilendirebilirsiniz.

Dersin yöneticisi olarak katılımcıların
üzerine geldiğinizde, o kişiye sunum
yetkisi verebilir, dersten uzaklaştırabilir,
mikrofonunu açıp/ kapatabilirsiniz.

Sunum yetkisi verdiğinizde o katılımcı
da sunumunu yükleyebilir ve yönetebilir.

Moderatör Yap



8 Genel Sohbet|

Genel Sohbet penceresine
her katılımcı kısa mesaj
yazabilir ve diğer katılımcılar
ile paylaşabilir.



9 Paylaşılan Notlar|

Paylaşılan Notlar penceresine
yazdığınız metin, gerçek zamanlı
diğer kullanıcılar tarafından
izlenir ve ders sonunda tüm
yazılanlar pdf, Word vs. olarak
kaydedilebilir.



10 Dersi Sonlandırma|

Bu bölümde “Oturumu Sonlandır”
üzerine gelerek dersi tamamiyle
kapatırsınız. “Çıkış” işleminde ise
ders devam eder siz oturumdan
ayrılmış olursunuz.


