E-Ders Ortamı Üzerinden Ödev-Sınav Formu Hazırlanması Akış Şeması
E-Ders ve Office 365 sayfalarında oturum
açınız.
Office 365 adresiniz
@personel.bartin.edu.tr şeklinde
olmalıdır. Eğer yok ise
bim@bartin.edu.tr'ye e-posta
göndererek talep edebilirsiniz.

eders.bartin.edu.tr
adresine gidiniz.

Office 365 yeni form oluşturarak
değerlendirme formunuzu oluşturunuz.

(Metin, çoktan seçmeli,karşıya dosya
yükleme vb.)

Kopyaladığınız linki (url) dersinize yeni
link aktivitesi olarak ekleyiniz.
Açıklamasında ÖDEV-SINAV olduğunu
belirtiniz.
(Yeni aktivite ekle > link aktivitesi)

Ödevinizi-sınavınızı açıkladığınız videonuz
varsa youtube.com sitesine yükleyiniz.
Video linkini dersinize yeni link aktivitesi
olarak ekleyiniz. Açıklamasında ÖDEVSINAV AÇIKLAMA VİDEOSU olduğunu
belirtiniz. Bu işlemi Loom ile de
yapabilirsiniz

Ödeviniz-sınavınız için ek bir dosyadoküman vermeniz gerekiyorsa bu
dosyayı da yeni doküman aktivitesi
olarak ekleyiniz. Başlığında ÖDEV-SINAV
EKİ olduğunu belirtiniz.

(Yeni aktivite ekle > link aktivitesi)

(Yeni aktivite ekle > dokuman aktivitesi)

eders.bartin.edu.tr

Sağ üstte (...) simgesine tıklayınız ayarlar
kısmından (isteğe bağlı olarak) ödev tarih
aralıklarını belirleyiniz.

Paylaş butonundan ödev linkinizi
kopyalayınız.

Ödevinizle ilgili ayrıntılı açıklamayı içeren
dokümanı ve/veya videoyu
bilgisayarınızda hazırlayınız.

Hazırladığınız PDF dosyanızı dersinize yeni
doküman aktivitesi olarak ekleyiniz.
Başlığında ÖDEV-SINAV AÇIKLAMASI
olduğunu belirtiniz.

eders.bartin.edu.tr

Dokümanınızı pdf olarak kaydediniz.

(Yeni aktivite ekle > dokuman aktivitesi)

uzem.bartin.edu.tr adresinde
Uzaktan Ders (Eğitmen) ve
Uzaktan Ders (Öğrenci)
sayfalarında yardım videoları
bulunmaktadır.

Office 365 ile ilgil teknik bir sorun
yaşandığınızda bim@bartin.edu.tr'ye
e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Uyarılar:

•

• Hazırladığınız ödev-sınav açıklaması dokümanlarını Office 365 içerisine (onedrive) ekleyip site üzerinden link vererek paylaşırsanız (gerekli
ayarlamaları yapmadığınız takdirde) öğrencileriniz de bu form (doküman) üzerinde değişiklik yapabilmektedir. Bu sebeple ödev-sınav açıklamanızı
bilgisayarınızda pdf olarak hazırlayarak e-dersinizde ilgili haftaya doküman aktivitesi olarak eklemenizi tavsiye ediyoruz. İsteğe bağlı olarak Word
belgesi şeklinde de ekleyebilirsiniz.
• Karşıya dosya yükleme özelliği için dosya boyutu sınırını 10MB yerine 100MB yapmanızı öneriyoruz.
• Öğrencilerinizin formları görüp, yanıt verebilmesi için @öğrenci.bartin.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarının olması gerekmektedir. Bu
hesapları ile ilgili bilgilendirme metni Üniversitemiz internet sitesinde duyuru olarak yer almaktadır. Öğrencilerinizin hesapları ile ilgili sorunlarını bim@bartin.edu.tr
adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi; eklediğiniz her bir aktivite için aktivite ismi bölümüne aktivitenin türünü (ödev açıklaması, ödev açıklama videosu) yazmayı unutmayınız.

