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Bir İletişim Süreci Olarak Öğrenme –Öğretme



Bir İletişim Süreci Olarak Öğrenme –Öğretme

Kanal Mesaj

KAYNAK ALICI

DÖNÜT



Çoklu Ortam 

Sözeller Görseller

➢ sözel semboller 

➢ konuşma ya da anlatma etkinliği

➢ bilgisayar ekranındaki yazı ya da ses 

efekti

➢ kitaptaki yazılı metin 

➢ görsel unsurlar

➢ grafikler

➢ haritalar

➢ hareketli resimler

➢ animasyonlar

➢ videolar



Çoklu Ortamla Öğrenmenin Doğası  

Seçilen 
İmgeler İmgeler



İkili Kodlama Kuramı 



Bilişsel Yük 

 Bir seferde her iki kanalda işlenecek bilgi 

miktarı sınırlıdır.

 Bir görevi yapabilmek için belli bir zaman 

içerisinde çalışan bellekte yapılan etkinliklerin 

toplam miktarıdır.



Çoklu Ortamla Öğrenmenin Doğası 

Sadece görsel kullanmak, sadece yazı 

kullanmaktan 3 kat daha fazla etki 

bırakmaktadır. 

Görsel ve yazıyı birlikte kullanmak ise 

sadece yazı kullanmaktan 6 kat daha 

etkilidir. 



Görsel Türleri 

Dekoratif Resimler Temsili Resimler Örgütsel Resimler Açıklayıcı Resimler



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Çoklu ortam sunumunda gereksiz ifadelerin elenmesi öğrenci öğrenmesini kolaylaştırır. 



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Öğretim materyalinin organizasyonunu vurgulayan ipuçları eklemek öğrenmeyi destekler.



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Birbiriyle ilgili olan sözcük ve görselleri, sayfa ya da ekranda birbirlerine yakın şekilde sunmak 

öğrenme üzerinde daha etkilidir. 



Tasarıma İlişkin İpuçları 



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Öğrenenler temel kavramlara ilişkin isimleri ve özellikleri bildiklerinde çoklu ortam 

mesajlarını daha derin öğrenirler.



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Öğrenenler, bir çoklu ortam mesajında kelimeler sözlü sunulduğunda basılı sunumuna 

göre daha iyi öğrenirler. 



Tasarıma İlişkin İpuçları 

 Samimi ve içten bir insan sesinin 

kullanılması

Öğrenenlere doğrudan hitap edilmesi 

Konuşmacının görüntüsünün ekrana 

eklenmesi 



Çoklu Ortam Sunum Araçları Örnekleri 

Program Özellikleri 

Microsoft PowerPoint Sunum esnasında slayt sayfaları üzerinde işaretleme yapma 

Prezi İnteraktif sunumların hazırlanması

Slayt gösterilerinin öyküleştirme yöntemiyle hazırlanması

Google Slides Ortak bir sunum hazırlama deneyimi 

Haiku Deck İçerisinde görsel arama özelliğinin bulunması 

Emaze Online olarak 3D sunumlar da hazırlanabilmesi

Otomatik çeviri özelliği ile kolayca farklı dillere çevrilebilme

EDpuzzle Kendi sesinle anlatım yapabilme, sesli notlar ekleyebilme

Sanal sınıf uygulaması 



Sunum Hazırlamaya Yönelik İpuçları 

 Etkili slaytların sırrı basitliktir.

 Az yazı, çok görsel olmalıdır.

 Slaytlar arasında görsel uyum 

sağlamalısınız.

 Aynı font, benzer renkler, vs

kullanılmalıdır. 

 Bir örneklik ilkesi 

 Zıtlık ilkesi



Sunum Örnekleri 

Etkili Sunumlar için El Kitabı, TÜBİTAK



Sunum Örnekleri 

Etkili Sunumlar için El Kitabı, TÜBİTAK



Sunum Örnekleri 

Etkili Sunumlar için El Kitabı, TÜBİTAK



Sunum Hazırlama Araçları 

Program Özellikleri 

Microsoft PowerPoint Sunum esnasında slayt sayfaları üzerinde işaretleme yapma 

Prezi İnteraktif sunumların hazırlanması

Slayt gösterilerinin öyküleştirme yöntemiyle hazırlanması

Google Slides Ortak bir sunum hazırlama deneyimi 

Haiku Deck İçerisinde görsel arama özelliğinin bulunması 

Emaze Online olarak 3D sunumlar da hazırlanabilmesi

Otomatik çeviri özelliği ile kolayca farklı dillere çevrilebilme



ÇEŞİTLİ ÖNERİLER

 Sadelikten vazgeçmeyin.

 Amacımız son teknolojiyi kullanmak değil. 

 Planınıza uygun teknolojik aracı seçin.



SON SÖZ… 

Sunumunuzun %90’nını öğrencilerin %99’u anlayabilmelidir. 



Teşekkürler…

isilk@anadolu.edu.tr


