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smart choices, better results
INTERACTIVE VIDEO SOLUTIONS

katılımcı.
Çalışanların izle-geç eğitimler yerine izleyici rolünden çıkıp,  
aktif olarak sorumluluk almaları, seçimler yapmaları ve  
seçimlerinin sonuçları ile kalıcı öğrenmenin desteklenmesi.

kırmızı 
hapı al 

mavi 
hapı al 



güncel 
değerler

seçme özgürlüğü 

Çalışanların izleyici rolünde kalmayıp, eğitimin bir 
parçası olmaları, aktif olarak katılmaları ve video 

ile etkileşime girerek seçimlerinin sonuçlarını 
anında görmeleri, senaryoyu yönlendirmeleri; 

izleme, katılım ve tamamlama oranlarını 
standart eğitim içeriklerine göre 

%700 arttırıyor.

%700

anlık raporlama, 
bilgi - görüş toplama, 
katılımcıları ölçme ve 
değerlendirme imkanı

%100

%37

kalıcı öğrenmede 
%37 artış

%30  >  %90
online çalışmaların  

tamamlanma oranında  
3 kat artış

Ocak 2018, Ocak 2020 arası projelerin değerlendirme sonuçlarıdır. 
Özer Koç, 2020
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girerek seçimlerinin sonuçlarını anında görmeleri, 
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standart eğitim içeriklerine göre 
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analiz, ölçme ve 
değerlendirme. 

İnteraktif videoların en önemli katkılarından biri de 
çalışanların bilgi seviyelerini anlık olarak ölçebilmesi. 

Gelişim programlarının tasarlanmasından önce  
ihtiyaç analizi aşamasında çalışanlarınızın bilgilerini 

ölçebilir, ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığını  
eğitim öncesi ve sonrası yapacağınız envanter ve  

soru setleri ile değerlendirebilirsiniz.  

Video üzerinden soru sorma ve yanıt alma sayesinde 
yönetim kademesinin görüşlerini hızlıca paylaşabilir ve 

çalışanlarınızın fikirlerini duymak için  
bu araçları kullanabilirsiniz. 

Hangi alanda devam etmek istersiniz? 
o  Planlama ve strateji 
o  Ekip ile iletişim 
o 



seçimler. 
En sık başvurulan ve en etkileyici etkileşim aracı ise 

“tıklanabilir alanlar” videonun üzerinde herhangi bir alana 
eklenebilen bu etkileşim ile farklı senaryolar,  

öğrenme yolculukları tasarlayabilir, oyunlaştırma aracı 
olarak kullanabilir ve çalışanlarınızı  
özellikle videonun içine dahil edip,  

doğruları-yanlışları bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya 
katılırım

Masama 
dönerim



oyunlaştırma esasları. 
Yetişkin öğrenme modellerinde güncel yaklaşımlardan biri 

olan oyunlaştırma kavramını da etkileşimli video araçları 
ile eğitimlere dahil etmek artık çok kolay. 

Katılımcıların puan veya rozet toplamalarına ve 
gelişimlerini takip etmelerine imkan tanıyan araçlar,  

video içeriklerinizi oyunlaştırarak katılımı ve izlenmeyi 
arttırmaya yardımcı oluyor.
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sürükle ve bırak görseller. 
Elbette ikinci nesil eğitim videolarında yer alan  

görselleri, infografikleri ve animasyonları  
son derece basit arayüzler sayesinde, sürükle ve bırak ile 

videolara eklemek ve bu araçlar ile  
etkileşim yaratmak mümkün. 

Mevcut online içerikleriniz, yeniden video çekimine  
gerek kalmadan da etkileşim araçları ile  

interaktif eğitim videolarına dönüştürülebiliyor.



etkileşim araçlarının geleceği. 
Her gün gelişen yeni araçlar sayesinde çalışanlarınızın 

kendi çektikleri videoları yüklemeleri, 
email ile yanıt vermeleri, sağladığınız dökümanları 
indirmeleri gibi olanaklar da etkileşimli videoların  

yarınını oluşturuyor.  
Bu araçları bugünden çalışanlarınıza sunmak,  

karşılıklı etkileşimi arttırarak çalışanların  
hesap verebilirliğini de geliştiriyor. 



Kullanımı son derece basit 
video editörü ile, sadece 
sürükle / bırak komutlarını 
kullanarak, interaktif videolar 
yaratmak artık çok kolay. 

interaktif 
etkileşim araçları


