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Çağrı:
Bu kitap çalışmasının amacı, e-öğrenme ortamlarında yaygın olarak kullanılmakta olan video
içeriklerinin bu süreçteki rollerini belirlemektir. Kitap içerisinde yer alacak çalışmalar; videolara
ilişkin kuramsal, uygulamalı, literatür tarama veya ortam tasarımı ve tanıtımı bakış açısıyla
sunulabilir. Kitap çalışması, 30 Ekim - 01 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan ITTES
2019 sempozyumu kapsamında hazırlanmaktadır. İlgili çalışmanın bildiri özeti olarak yüklenirken
sistem üzerinde bu kitap bölümü çağrısına ait tercih yapılmalıdır. Bildiri sunumları sonrasında tüm
yazarların ve kitap editörlerinin biraraya geleceği bir oturum düzenlenerek kitap bölümlerine son
şekli verilecektir. Kitap yazım formatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Olası Konu Başlıkları
Kitap bölümü içerisinde yer alacak çalışmaların kapsamı aşağıda listelenmiş olmakla birlikte, bu
konular dışında gelecek çalışmalarınızı da değerlendirmekten mutluluk duyarız.
● Etkileşimli videolar, video ile öğrenme platformları
● Eş zamanlı ve ayrık zamanlı öğrenmede videolar
● Videoların öğrenme sürecinde işe koşulması ve eğitsel uygulamalar
● Farklı alanlarda videoların kullanımı (Sağlık eğitimi, dil eğitimi, mühendislik eğitimi vb.)
● Video içerik tasarımı, etkili unsurlar ve tasarım önerileri
● Ters-yüz öğrenmede videolar ve uygulamaları
● MOOCs (internet üzerinden herkese açık kurslar) platformlarında videolar ve uygulamaları
● Öğrenme sürecinde video kullanımının öğrenme çıktılarına etkisi
● Video analitikler ve video ile etkileşim verileri
● E-öğrenmede videolar ile ilgili güncel araştırma ve uygulama eğilimleri
Önemli Tarihler:
Bölüm Başlıkları ve Yazarların Netleşmesi
Bölümlerin İlk Taslaklarının Editöre Teslimi
Bölümlerin Hakem Süreci ve Güncellenmesi
Bölümlere Son Şeklinin Verilmesi ve Güncellenmesi
Kitapların Baskıya Gönderimi

21 Eylül 2019
1 Ekim 2019
1 Ekim -30 Ekim 2019
30 Ekim-1 Kasım 2019
22 Kasım 2019
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Yayıncı
Hazırlanan bu, Pegem Akademi tarafından 2019 yılında yayınlanması planlanmıştır. Yayınevine
ilişkin detaylı bilgi için https://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

