
MİKRO ÖRNEK OLAYLAR

Ders Videolarının ve Materyallerinin 
Etkililiğinin Artırılması

Tamamen çevrimiçi olarak işlediğim  
dersimi kayıt altına alıyorum ve             
ardından LMS üzerinden paylaşıyo-
rum.   Öğrenciler, bu videoların oldukça 
uzun olduğundan, istedikleri bilgiyi    
bulmakta zorlandıklarından ve         
odaklanma problemi yaşadıklarından    
şikayet ediyorlar. Bununla birlikte,    
paylaştığım ders videolarının kalitesi-
nin artırılması gerektiğine ilişkin öğren-
cilerden devamlı geri bildirim alıyorum. 

Öğrencilerin bu geri bildirimleri 
kapsamında ders videolarımın niteliğini 
nasıl artırabilirim?

Probleme Yaklaşım
Hocamızın talebi üzerine, öğretim 
tasarımı danışmanları tarafından önce-
likle ders kayıtları nitelik açısından           
incelenmiş, ardından izlenme istatistikleri 
kontrol edilmiş ve sorun tespit edilerek 
doğrulanmıştır. 

Öğrenciler düz anlatım şeklinde ilerleyen 
ve birkaç saati bulan videoları izlemekten     
sıkılmakta ve bir süre sonra ilgileri     
tamamen kaybolmaktadır. Söz konusu 
videoların kalitesini artırmak için ne 
yapılabileceği konusunda kurum bünye-
sinde var olan teknolojik yazılımlar 
düşünülerek bir analiz çalışması 
gerçekleştirilmiş ve çözüm önerileri 
sunulmuştur.
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Çözüm Önerileri

Üniversitede video kütüphanesi olarak 
kullanılan Panopto’nun Content, Quiz, 
Discussion ve Cut özelliklerini              
kullanarak Panopto videolarınızı daha 
etkin hale getirebilirsiniz. 

Content özelliği: Videolarınıza konu 
başlıklarını ekleyerek, öğrencilerin video 
içinde kaybolmasını önleyebilirsiniz. İlgili      
dakikaya gelerek o dakikada anlatılan 
konu başlığını ekleyebilirsiniz, böylece 
öğrenciler ilgili içeriğe bir tıklamayla         
kolayca ulaşabilecektir.

Quiz özelliği: Videolarınıza quizler    
ekleyerek hem interaktif hale getirebilir 
hem de öğrencilerin kendi öğrenmelerini 
kontrol etmelerini sağlayabilirsiniz.

Discussion özelliği: Videolarınızın altın-
da videoda konuşulan bir konuya ilişkin 
tartışma başlatabilir ve bu şekilde öğren-
cilerinizle etkileşim sağlayabilirsiniz.     
Discussion bildirimlerinizi açarak tüm 
yanıtlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Cut özelliği: Videolarınızdaki gereksiz          
dakikaları silerek, öğrencilerin sadece         
odaklanması gereken içeriği bırakabilir ve 
öğrencilerin süreye bakarak önyargılı 
davranmalarının önüne geçebilirsiniz.

https://olte.ozyegin.edu.tr/tr/ogretim-elemanlari/kilavuzlar/senkron-ve-asenkron-ogretim/panopto/panoptoda-videoya-nasil-content
https://olte.ozyegin.edu.tr/tr/ogretim-elemanlari/kilavuzlar/senkron-ve-asenkron-ogretim/panopto/panoptoda-videoya-nasil-quiz
https://olte.ozyegin.edu.tr/tr/ogretim-elemanlari/kilavuzlar/senkron-ve-asenkron-ogretim/panopto/panoptoda-tartisma-bildirimlerini
https://support.panopto.com/s/article/Trim-a-Video



