
 

 

 



 

  

 

  

 



 

 

Uzaktan eğitimde yaşadığınız en temel problem nedir? Daha verimli olması için ne 

yapılabilirdi. Varsa eklemek istediklerinizi yazınız.33 yanıt 

Yok 

Genel olarak bir sorun yok. 

Bir ders videosunu izleyip not çıkartmak çok fazla zamanımı alıyor ve daha kısa bir zaman 

içerisinde uygulayamıyorum. 

Ders süreleri biraz daha kısaltılabilir ve her ders için, o dersin videosunun sonunda anlatılan 

konu ile ilgili pdf. doc. vb. paylaşılabilir. 

Videolarin cok uzun olması bu yüzden çabuk sıkılıyorum 

Daha anlaşılabilir olabilir. Sonuçta uzaktan eğitim ve derslerimiz zor. Yüz yüze eğitim kadar 

verimli olmuyor. 

Elimde kitap vb. bir kaynak yok. Ayrıca kendi bilgisayarım da yurttaki dolabım da kilitli.  

Kitaplarımın yanımda olmaması  

Uzaktan eğitimde konular çok hızlı işleniyor sınıf ortamında olduğunda tamamlanmayacak 

konular online olduğu için anlatılıyor ve hocalara birebir soru sorma şansımız olmadığı için 

durduramıyoruz. 

Kitabım yanımda yok 

Yanimda kitabım olmadığı için zorlanıyorum. 

İşlenilen derslerin PDF olarak da verilmesi 

Evde çalışma ortamı ve internet 

Anlatış tarzı uzaktan oluyor genel kimya dersine girmek en zoru sıkıcı hale geldi. Tahtayı 

güzelce okuyamıyoruz. Bizlere not ve pdfler gondermeliler. Daha verimli olacağını 

düşünüyorum 

Öyle büyük bir problem olmadı bazen ses problemi bazen de görüntü problemi oluyor  

Problemim yok hocalarımı seviyore ♥️ 

Sorularınıza cevap alabilme 

Hocalar derslerine 

gereken hassasiyeti 

gösteriyor mu 



verim alamıyorum 

Sözel olan bazı derslerim videoda çok yazı olduğundan dolayı karmaşık geliyor. Onun dışında 

bir problem yok. 

Normalde derse cok az sure odakli kalabiliryorum 1 saatlik videolarda tum odak noktam 

çoğunlukla 30. Dk dan itibaren yok oluyor ama bu benim kisisel sorunum teşekkürler 😇 

Uzakta oldugumuz bu surec zarfinda nadiren ders calisabilsemde olduğu kadarıyla aile ev i cok 

zorlu geçiyor koronanin bi an önce bitmesi dileklerimlee 

Kitabının olmamaması 

Derslerle ve hocalarla bir problemim yok 

Fizik ve genel kimyada çok fazla soru çözülüyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Final sınavı için 

örnek soru tipi yayınlarlarsa sınavları başarılı bir şekilde geçiririz. Çok fazla soru var 

yapabilecek miyiz diye strese kalıyoruz. 

Yüz yüze eğitim kadar verimli olmuyor. Kitaplarımız yanımızda olmadığı için biraz 

zorlanıyoruz. Bunun dolayı çalışmamız için bize daha çok soru atabilirler.  

Örgün eğitimde anlamadığımız dersleri uzaktan eğitimde nasıl anlayalım ? 

En temel sorunum kitaplarımın yanımda olmaması. Ve kitaplarım olmayınca çalışmak benim 

için bi hayli zor oluyor. Kitabı olan arkadaşlarımdan sayfaları rica ediyorum. Pdf olarak istesem 

hocalarımız da atar mutlaka ama kitaplarımın yerini tutmuyor maalesef :(  

Hocalarımızdan genel olarak memnunuz ama sadece uzaktan eğitimi ses kaydı olarak 

yollayanlar bu bizim için sıkıntı oluyor. 

Bazı derslerde ses ve görüntü sıkıntısı var 

:) 

Not alma ihtiyacı duyduğum için günlük ancak iki vidyo izleyebiliyorum fakat çok vidyo 

yükleniyor okulda bir haftada belkide bir bucuj haftada işleyeceğimiz bir konu bir günde atılıyor 

ve yetişemiyorum 

Internet sıkıntısı 

Bazı derslerin videoları çok fazla uzun.Zaten dikkatlice izleyip dinleyerek not almak gerekiyor 

bir de video 50dk/1 saat olunca notla birlikte verimli bir şekilde yürütmek yarim saatten sonra 

zor ve sıkıcı oluyor. Bir konu 1 videoda bitirilmek için uzun dakikalarda olmak zorunda değil 

bence.Bir de bazı derslerde görüntü, bazılarında ise ses sıkıntısı var düzeltilirse çok iyi 

olur.Derslerdeki kadar soru çözemeyiz tabiki ayni verimi almak da zor ama bazı derslerde en 

azindan 3 soruluk da olsa konu bitimi ayrı bir 20 dakikalık video halinde falan soru çözüm 

videosu çekilebilir, veya yine konu bitimi kisa bir özet halinde uzerinden gecilebilir böylece 

nerelerin üzerinde daha çok durmalıyız anlarız. 

Yakından anlamta zorlandığım derslerimi uzaktan hiç anlamıyorum hocam . Uygulamalı 

derslerinde uzaktan eğtime dahil edilmesi benim için zorlayıcı etmenlerden birisi. 

Sevgilerimle... 

  


