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Video ve Öğrenme 

• Eğitim öğretim süreçlerinde video kullanımı  televizyon ve 
videokasetlerle başlayıp, CD’deki içeriklerle devam eden etmiş 
internet teknolojilerindeki gelişimle daha da yaygınlaşmış ve 
günlük öğrenme etkinliklerinin bir parçası haline gelmiştir.



e-Öğrenme İçeriği Olarak Video

• Derslerin kayıt edilip yayınlanması

• Masaüstünün kayıt edilip yayınlanması 

• Konu uzmanlarının sunumları

• Örnek olaylar ve gösterimler.



Video İletişimi: e-Öğrenme için eğitsel video katmanları



e-Öğrenme için Video Hazırlama İş Akışı 

1. Öğrenme Hedeflerinin Belirlenmesi

2. Hedef Kitlenin Belirlenmesi

3. Beyin Fırtınası ve Senaryolaştırma Süreci

4. Hikâye Tahtası (StoryBoard) Oluşturma

5. Metinlerin Yazılması

6. Çekimin Planlanması

7. Çekimin Yapılması

8. Kamera Görüntülerinin Kaydının Tutulması

9. Düzenleme (Edit)

10. Sıkıştırma ve Render

11. Videonun e-öğrenme uygulamasının içine gömülmesi

12. Öğrenenlere videoya erişebilmeleri için gereksinimlerin açıklanması



e-Öğrenme için Video Hazırlama Stratejileri

• Görüntüde hareket veya değişim yoksa video kullanılmamalıdır.

• Görseller videonun temelidir. Hikâye planlanırken ilk önce hikâye 
tahtası oluşturmalıdır

• Video mesajı hızlı ve kolay anlaşılır olmalıdır.

• Video her zaman en iyi iletişim yöntemi olmayabilir



e-Öğrenme için Video Hazırlama Stratejileri

Eğitsel videoların başarısını etkileyen faktörler 

• Öğretim amaçlarının eksik veya yanlış tanımlanması,

• Video kullanmış olmak için video kullanımı

• Görselden ziyade sözlü anlatıma odaklanma

• Zayıf hikâye tahtası 

• Gereksiz görsel efekt kullanarak bilişsel yük oluşturma 



Hikaye Tahtası Örnekleri



Hikaye Tahtası

• Hikaye tahtası oluşturmada bir 
standart yoktur. Amacınıza 
göre şekillenir.

Görseller:
https://azadinart.files.wordpress.com/2012/04/storyboard.jpg

http://www.showboatentertainment.com/images/portfolio/storyboard_big/quirky/make_your_partner_melt/Make_your_partner_melt_storyboard.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikiversity/en/thumb/2/21/Storyboard-_User_Mpftmead.png/200px-Storyboard-_User_Mpftmead.png



Hikaye Tahtası

• Hikaye tahtalarının sanat eseri 
olması gerekmez

Görsel: http://digitalartwork.net/wp-content/uploads/2009/10/private_equity_storyboard.jpg



Hikaye Tahtası

• Hedef, hikaye akışının 
görselleştirilip ona göre 
destekleyici metnin 
oluşturulmasıdır.

Görsel: http://gawpstorage.s3.amazonaws.com/video-maker-tips/wp-content/uploads/2013/09/GoAnimate-1-sketches.png



Örnekler

Hikaye tahtası

Ekranların kurgulanması ve çekimin planlanması

Ürün 



Örnekler Ürün 

Hikaye tahtası olarak YOUTUBE.



Sonuç ve Öneriler

• Öğrenme hedeflerinin 
belirlenmesi en önemli 
husustur. 

• Kısa, öz, amaca 
odaklanmamış videolar 
öğrenenin dikkatini dağıtır 
ve öğrenme amacından 
saptırır.

Görsel:http://www.profitguide.com/wp-content/uploads/2012/09/Missed-target.jpg



Sonuç ve Öneriler

• Çalışmalarda konu ve ana çerçeve belirlendikten sonra 
hikâye tahtası oluşturulmalı öykü akışı tasarlanmalı 
ondan sonra sözlü anlatım metinlerinin yazımına 
geçilmelidir. 

• Amaç, ana kurguyu görseller üzerine yapılandırarak sözlü 
anlatımı destekleyici unsur olarak kullanmaktır. 

• Eğer görüntüde hareket veya değişim yoksa eğitim içeriği 
olarak videonun kullanılmasına gerek yoktur



Sorularınız.

Teşekkürler.
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