
MİKRO ÖRNEK OLAYLAR

Hyflex Sınıflar

Hyflex sınıflarda ders veriyorum. Dersimde 
bir laptop kullanıyorum ve dersi, PPT sunumu 
üzerinden anlatıyorum. Bu sebeple, ekran 
paylaşımı yapıyor ve sunumu perdeye 
yansıtıyorum, fakat derse uzaktan katılan 
öğrencilerin perdeye yansıtılan ekranda 
görünmesi, dersin akışını ve etkililiğini     
olumsuz yönde etkiliyor. 

Perdeye yansıttığım ekranda uzaktan katılan 
öğrencilerin görüntülerinin görünmesini 
istemiyorum. Dersimi bazen kürsüde bazen 
de gezinerek anlatıyorum, her iki durumda da 
dersime uzaktan katılan öğrencilerin 
görüntülerini yakından takip etmek istiyorum.

Probleme Yaklaşım
Derse uzaktan katılan öğrencilerin 
görüntülerinin perdedeki ekranda 
görünmesi sınıftaki öğrencilerin       
perdedeki içeriği takip ederken dikkat-
lerinin dağılmasına, uzaktan katılan 
öğrencilerin ise kendilerini rahat 
hissedememelerine ve bir süre sonra 
görüntülerini kapatmalarına sebep 
olmaktadır. 

Problemin çözümüne yönelik olarak, 
öğretim tasarımı danışmanları ve 
destek uzmanları bir araya gelerek 
neler yapılabileceği konusunda bir 
görüşme gerçekleştirmişlerdir ve 
ardından çözüm için gerekli testler 
yapılarak öğretim elemanına çözüm 
önerileri sunulmuştur.

”
Tahtayı gören bir kamera ve tahtaya yakın
bir ya da birkaç mikrofon entegre şekilde



Çözüm Önerileri

Kürsüde veya kürsüye yakın bir noktada 
ders anlatıyorsanız; 

Klavyenizdeki “Windows (    ) + P” tuşuna 
basın (Mac kullanıcıları için: Command + f1 
veya ALT + Command + f1).
Sağ tarafta dikey olarak beliren alandan             
“Extend/Uzat” seçeneğini seçin. 
Artık perde sizin için ikinci bir ekran görevi 
görecektir. 
Zoom’da ekran paylaşımı yaparken PPT 
sunusunu (ekrana yansıtmak istediğiniz 
içerik) seçin. 
PPT sunusunu perdenin yer aldığı ekrana 
mouse yardımıyla sürükleyip bırakın. 
Öğrencilerin Zoom görüntülerini ise laptop 
ekranınızdan takip edebilirsiniz.

Eğer sınıf içerisinde gezinerek ders 
anlatıyorsanız;

Sınıfa yanınızda bir Tablet PC ile gelebilirsiniz 
(ikinci cihaz kullanımı) ve uzaktan katılan 
öğrencilerinizi Tablet PC üzerinden takip      
edebilirsiniz.
Bu sayede, bir yandan sınıftaki öğrencilerini- 
zin dikkatlerinin dağılmadan dersi daha etkin 
bir şekilde takip etmelerini sağlarken, diğer 
yandan da uzaktan katılan öğrencilerinizle 
bağlantınızı koparmamış olursunuz.        
Aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.

Derse uzaktan katılan öğrencilerin 
görüntülerinin gallery view şeklinde iPad 
üzerinde görünmesi için;

Derse uzaktan katılan öğrencilerin 
görüntülerinin perdeye yansıtılan ekrandan 
kaldırılması için (extend/uzat özelliğinin 
kullanılmadığı durumda);

Laptopunuzda Zoom Meeting’i başlatın 
ve ekran paylaşın.
Ekran paylaşımı yaptığınızda, menünün 
en sağında bulunan yatay üç noktaya 
tıklayın ve ardından "Hide Video Panel" 
seçeneğini seçin.

1.

2.

iPad’inize  Participant for Zoom  uygula-
masını indirin.
Dersin  Meeting  ID  ve  şifre  bilgileriyle 
Zoom Meeting’e katılın.
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