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Talep edilen Sanal Aktarım için SSS 
 

Talep edilen sanal aktarıma giriş 
Hem tek hem de çoklu okul atölyelerine uygun bir şekilde talep edilen sanal aktarımlar sayesinde 
okullar bir okul binasında eğitime katılma ihtiyacı duymaksızın, özel çevrim içi Zoom 
platformunda senkronize bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. 

 
Bu sanal platformda katılımcılar, yüz yüze etkinliklerimizde olduğu gibi aynı içerikle çalışmalar 
yapar ve de aynı öğrenme sonuçlarını başarıyla elde ederler; bu sanal aktarım için optimize 
edilmiş bir formatta onaylanmış bir IB Atölye Lideri öncülüğünde gerçekleşir. 

 
Sanal aktarım için nasıl bir atölye talebinde bulunurum? 
MyIB’de yer alan MySchool bölümünden erişim sağlayarak talepte bulunacaklara özel portalımız 
üzerinden talebinizi iletebilirsiniz. 

 
Talep edilen sanal aktarım nedir ve ne değildir? 

Talep edilen sanal sınıf atölyeleri iki gün üst üste gerçekleştirilecek 12 saatlik eğitimden oluşur, 
ayrıca ek olarak bağımsız çalışma ödevi de söz konusudur. 

Katılımcılara atölye süresince geçerli olacak özel bir Zoom platformu erişimi verilir ve de kişisel 
bilgisayarlarından bireysel olarak katılmaları sağlanır. 

 
Sanal aktarıma şunlar dâhil değildir: 

• Yüz yüze talep edilen bir atölyede katılımcıların bir kısmının sanal olarak katılım 
göstermesi 

• Tüm katılımcılar tek bir odada ya da tek bir ekran karşısında toplandığında 
atölye liderinin sanal olarak katılım göstermesi 

• Bir okuldan katılımcıların yüz yüze katılması ancak diğer okullardan gelen 
katılımcıların sanal olarak katılım göstermesi 

• Atölyenin kısmen yüz yüze kısmen çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi 

Talep son tarihi nedir? 
Okullar, arzu edilen atölye başlangıç tarihinden en az sekiz hafta önce talepte bulunacaklara özel 
portal üzerinden sanal atölye taleplerini iletmelidir. Bu tarihten sonra iletilen taleplerde gecikmeler 
söz konusu olabilir ve onay verilmeyebilir. 

Benim tarihi belirlenmiş talep edilen yüz yüze ya da talep edilen çevrim içi atölyem var, ancak sanal 
olarak aktarılması için değişiklik yapmak istiyorum. Seçeneklerim nedir? 
Hâlihazırda tarihi belirlenmiş bir atölyenin aktarım şeklini sanala dönüştürmek isterseniz, önce bir iptal 
talebinde bulunup etkinliğinizin tarihinin yeniden belirlenmesini talep etmelisiniz. Seçeneklerinizin 
neler olduğunu görüşmek için lütfen PD temsilcinizle temasa geçiniz. 

Tamamlama kriterleri nelerdir? 
Tamamlama kriterlerini yerine getirmek için, etkinlik sonrası IB’ye iletilen katılım listeleriyle de 
teyit edilecek şekilde katılımcılar atölyedeki tüm oturumlara katılmalıdır. 

 
Katılımcıların kaydını nasıl yapabilirim? 
Talebiniz IB tarafından işleme konduktan sonra sizlere bir kayıt bağlantısı iletilecektir. 

https://internationalbaccalaureate.force.com/ibportal/IBPortalLogin?lang=en_US
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  Peki herhangi bir katılımcı ayrıntısını değiştirmem gerekirse ne olacak? 
Bu tür değişiklikler kayıt sistemimizde yapılabilir. Ek talimatlar size gönderilecek bilgilendirme 
e-postasında yer alacaktır. 

 
Okulların ve katılımcı kaydını yapanların kayıt son tarihinden önce tüm ayrıntıların doğruluğundan 
emin olmak adına kontrol sağlamalarını şiddetle tavsiye ederiz. Kayıt son tarihinden sonra değişiklik 
yapmak gerekirse, IB Mesleki Gelişim ekibindeki sizinle ilgilenen irtibat kişisine lütfen bir e-posta 
gönderin. 

 
Dikkatli bir şekilde aşağıdaki ayrıntıları kontrol edin: Atölyenin adı, katılımcı adı ve e-posta adresi. 
Atölye bilgisinin okul koordinatörleri ve katılımcıların yanı sıra görevlendirilmiş atölye liderine de 
e-posta aracılığıyla iletileceğini lütfen unutmayın. O yüzden de doğru e-posta adresinin verilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 

 
Peki atölyem sırasında teknik sorunlar yaşanırsa ne olacak? 
Okullar, talep edilen sanal atölyelerin gerçekleştirilmesi sırasında katılımcılara BT desteği sağlamalıdır. 
IB ve atölye liderleri BT desteği veremezler, o yüzden de herhangi bir sorun yaşanırsa devreye girecek 
şekilde çalışanlarınızdan birini icapçı olarak görevlendirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen 
bizim Küresel Hüküm ve Koşullar belgemize bakınız. 

 
Masrafı nedir? 
Lütfen güncel fiyatlarıyla PDD seçenekleri Küresel tablomuza bakınız 

 
Faturalandırmam nasıl olacak? 
Etkinlik tamamlandıktan sonra 2 hafta içinde faturanızı alacaksınız. 

 
Sanal aktarımla ilgili ek bilgi 
Talep edilen sanal aktarımla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret ediniz: 
https://ibo.org/professional-development/workshop-delivery-options/request-a-
workshop/request-a-virtual-workshop/ 

https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/terms-and-conditions/requested-pd-global-regional-terms-and-conditions-en.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/professional-development/global-chart-of-pdd-offerings.pdf
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