UZAKTAN EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPORU

Ankete cevap veren öğrencilerin %29.9’unu 1. Sınıf, %24.9’unu 2. Sınıf, %27.9’unu 3. sınıf
ve %17.4’ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktır.
1. Uzaktan eğitim derslerinin süresi

Uzaktan eğitim derslerinin süresini öğrencilerin %48.8’i beğenirken %9.4’ü çok
beğenmiştir. Toplamda öğrencilerin %58.2’sinin ders süresini beğendiği söylenebilir.
Öğrencilerin %21’i ders süresini beğenip/beğenmeme konusunda kararsız kalmışken
toplamda öğrencilerin %20.5’i (%12.3+%8.4) ders sürelerini beğenmediğini ifade etmiştir.

2. Uzaktan eğitim derslerinin içerikleri

Uzaktan eğitim derslerinin içeriklerini öğrencilerin %49.7’si beğenirken, %7.9’u çok
beğenmiştir. Toplamda öğrencilerin %57.6’sının ders içeriklerini beğendiği söylenebilir.
Öğrencilerin %22.1’i ders içeriklerini beğenip/beğenmeme konusunda kararsız kalırken
öğrencilerin %20.3’ü (%13.7+ %6.6) ders içeriklerini beğenmediğini ifade etmiştir.

3. Uzaktan eğitimle ilgili verilen ek kaynakların yeterliliği

Uzaktan eğitimle ilgili verilen ek kaynakların yeterliliğini öğrencilerin %31.9’u
beğenirken %7.5’i çok beğenmiştir. Toplamda öğrencilerin 39.4’ünün uzaktan eğitimle ilgili
verilen ek kaynakların yeterliliğini beğendiği söylenebilir. Öğrencilerin %27.8’i kararsız
kalırken, toplamda öğrencilerin %32.8’i (%20.2+%12.6) uzaktan eğitimle ilgili verilen ek
kaynakların yeterliliğini beğenmediğini ifade etmiştir.

4. Uzaktan eğitim dersi veren öğretim üyelerinin hazırlıklı olması

Uzaktan eğitim dersi veren öğretim üyelerinin hazırlıklı olmasını öğrencilerin %49.1’i
beğenirken %14’ü çok beğenmiştir. Öğrencilerin toplamda %63.’inin uzaktan eğitim dersi
veren öğretim üyelerinin hazırlıklı olmasını beğendiği söylenebilir. Öğrencilerin %21.5’i
kararsız kalırken toplamda öğrencilerin %15.4’ü (%9.8+%5.6) öğretim üyelerinin hazırlıklı
olmasını beğenmediğini ifade etmiştir.

5. Uzaktan eğitim derslerini tekrarlı izleyebilme olanağı

Uzaktan eğitim derslerini tekrarlı izleyebilme olanağını öğrencilerin %51.7’si çok beğendiğini,
%36.7’si beğendiğini ifade etmiştir. Toplamda öğrencilerin %88.4’ü dersleri tekrarlı izleme
olanağını beğendiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %4.2’si kararsız kalırken, 2.4’ü
beğenmediğini ve %5.1’i hiç beğenmediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin toplamda %7.5
derslerini tekrarlı izleyebilme olanağını beğenmediğini ifade etmiştir.

6. Uzaktan eğitim derslerinin anlaşılabirliği

Uzaktan eğitim derslerinin anlaşılabirliği öğrencilerin %33.5’i beğenirken %9.7’si çok
beğenmiştir. Toplamda öğrencilerin %43.2’si beğendiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin
%25.8’i bu konuda kararsız kalırken, %17.4’ü beğenmediğini, %13.6’sı ise hiç
beğenmediğini ifade etmiştir. Toplamda öğrencilerin %31’inin beğenmediği söylenebilir.

7. Uzaktan eğitim derslerinin verimliliği

Uzaktan eğitim derslerinin verimliliğini öğrencilerin %22.3’ü beğenirken %8.2’si çok
beğenmiş ve toplamda öğrencilerin %30.5’inin beğendiği söylenebilir. Öğrencilerin %28’i
kararsız kalırken %20’si beğenmemiş ve %21.5’i hiç beğenmemiştir. Toplamda öğrencilerin
%41.5’inin derslerinin verimliliğini beğenmediği söylenebilir.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE ERİŞİM
1. Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyeleri yeterli kaynak ve materyaller
kullanmaktadır.

Öğrencilerin %43.4’ü uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyeleri yeterli kaynak ve
materyal kullandığı görüşüne katılırken %9.7’si kesinlikle katıldığını ifade etmiştir.
Toplamda öğrencilerin %53.1’inin öğretim üyeleri yeterli kaynak ve materyaller kullanmakta
olduğu görüşüne katıldığı söylenebilir. Öğrencilerin %24.7’si bu konuda kararsız kalırken,
%22.8’i (%16.5+5.8) öğretim üyeleri yeterli kaynak ve materyaller kullandığı görüşüne
katılmamaktadır.

2. Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerini anlamakta güçlük çekiyorum.

Öğrencilerin %22.8’i uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerini anlamakta güçlük
çekiyorum görüşüne katılırken %10.8 bu görüşe kesinlikle katıldıklarını ifade etmiştir.
Toplamda öğrencilerin %33.6’sının uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerini
anlamakta güçlük çekiyorum görüşüne katıldığı söylenebilir. Öğrencilerin %23.4’ü bu
konuda kararsız kalırken %43.8’i (%32.6+%11.2) uzaktan eğitimde ders veren öğretim
üyelerini anlamakta güçlük çekiyorum görüşüne katılmadığını ifade etmiştir.

3. Uzaktan eğitim sisteminin teknik altyapısı yeterlidir.

Öğrencilerin toplamda %34.3’ü (%27.6+%6.7) uzaktan eğitim sisteminin teknik altyapısı
yeterli bulurken %42.4’ü (%22+%19.5) bu görüşe katılmadığını bir diğer deyişle yetersiz
bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %24.1’i ise bu konuda kararsız kalmıştır.

4. Uzaktan eğitimde
sorabiliyorum

ders

veren öğretim üyelerine anlayamadığım konuları

Öğrencilerin toplamda %64.2’si (%48.1+%16.1) uzaktan eğitimde ders veren öğretim
üyelerine anlayamadığım konuları sorabiliyorum görüşüne katıldığını ifade ederken
%17.6’sı (%10.9 + %6.7) bu görüşe katılmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %18.2’si bu
konuda karasız kalmıştır.

5. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde ders içeriklerine hızla ulaşabiliyorum

Öğrencilerin toplamda %68’i (%48.1+%19.9) uzaktan eğitim sistemi sayesinde ders
içeriklerine hızla ulaşabiliyorum görüşüne katılırken %15.1’i (%8.8 + 6.3) bu görüşe
katılmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %16.9’u bu konuda karasız kalmıştır.

6. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde dersleri tekrarlı izlemek bana yarar sağlıyor.

Öğrencilerin toplamda %76.9’u (%40.4+%36.5) uzaktan eğitim sistemi sayesinde dersleri
tekrarlı izlemek bana yarar sağlıyor görüşüne katılırken %12.2’si (%6.5+%5.2) bu görüşe
katılmadığını belirtmiştir. Öğrencileri %11’i bu konuda kararsız kalmıştır.

7. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde zamanımı daha verimli kullanabiliyorum.

Öğrencilerin toplamda %51.8’i (%29.5+22.3) uzaktan eğitim sistemi sayesinde zamanımı
daha verimli kullanabiliyorum görüşüne katılırken %31.7’si (%16.1+%15.6) bu görüşe
katılmadığını belirtmiştir. Öğrencileri %16.5’i bu konuda kararsız kalmıştır.

8. Uzaktan eğitime bağlanmada zaman zaman teknik sorunlar yaşıyorum.

Öğrencilerin toplamda %79.4’ü (%38.7+%40.7) uzaktan eğitime bağlanmada zaman zaman
teknik sorunlar yaşıyorum görüşüne katılırken %12.5’i (%8,6+%3,9) bu görüşe katılmadığını
belirtmiştir. Öğrencileri %8’i bu konuda kararsız kalmıştır.

9. MAKÜ uzaktan eğitim sisteminden genel olarak memnunum.

Öğrencilerin toplamda %55.4’ü (%41+%14.4) MAKÜ uzaktan eğitim sisteminden genel
olarak memnunum görüşüne katılırken %22’si (%11.2+%10.8) bu görüşe katılmadığını
belirtmiştir. Öğrencilerin %22.6’sı bu konuda kararsız kalmıştır.

10. MAKÜ uzaktan eğitim sistemi benim için salgın günlerinde yararlı olmuştur.

Öğrencilerin toplamda %66.1’i (%40.8+%25.3) MAKÜ uzaktan eğitim sistemi benim için
salgın günlerinde yararlı olmuştur görüşüne katılırken %16.9’u (%8.3+%8.6)bu görüşe
katılmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %17’si bu konuda kararsız kalmıştır.

