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Bu araştırma, BBOM Derneği 
Demokratik Yönetim Çemberi 

tarafından yürütülmüştür. 

“Çocuklar 
Uzaktan Eğitim 
Nasıl Gidiyor?”

Bu yayın, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. 
Bu yayının içeriğinden yalnızca Başka Bir Okul Mümkün Derneği sorumludur ve 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.



Selamlar,

2021 yılının ocak ayında ilkokula devam eden çocuklara, “Uzaktan
eğitim nasıl gidiyor?” sorusunu cevaplamaları için bir anket
hazırladık. Anket 23 Ocak-7 Şubat 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Anketimize katılan tüm çocuklara teşekkürler!

Bu raporda ankete katılan ve ilkokula devam eden 366 çocuğun
verdikleri cevapları sizin için özetlemeye çalıştık. 



Ankete ilkokula devam eden 366 çocuk katıldı.
Ankete katılan 44 çocuk özel okula, 318 çocuk devlet okuluna gittiğini söyledi. 4 çocuk
bilmiyorum diye cevapladı. 
Ankete katılan çocukların sınıf düzeylerini aşağıdaki grafikte yer alıyor:

Türkiye’nin 18 farklı şehrinden çocuklar anketi cevapladı. En çok cevap İzmir, Aydın,
İstanbul  ve Muğla'dan geldi.

 1. Ankete kimler katıldı?

            

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

150 

100 

50 

0 



 2. Anketi doldurdukları gün çocuklar nasıl hissediyorlardı?
            



Ankete katılan 366 çocuğun 266’sı eğitimine evden devam etmekten memnun değil. 

3. Ankete dolduran çocuklar evden eğitime devam etmekten
memnunlar mı?            

Memnun Değilim
64.5%

Memnunum
19.1%

Emin Değilim
16.4%



Çocuklara neden memnun olup olmadıklarını da sorduk. Aşağıda çocuklardan gelen
cevaplarının bazıları yer alıyor. Gelen yanıtlardan birbirine yakın olanları grupladık. 

Evde internet, bilgisayar gibi imkânları olmadığı için uzaktan eğitimden
memnun olmayanlar var.

Uzaktan eğitimde dersleri anlayamadıkları için memnun olmayanlar var.

Bilgisayar YOK 3 kişi okuyoruz saatlerimiz tutmuyo.
3. sınıf öğrencisi

HİÇBİR ŞEY ANLAMIYOM.
4. sınıf öğrencisi



Uzaktan eğitimi zorlayıcı buldukları için memnun olmayanlar var.

Sıkıcı, tahtaya kalkmak yok, seslerimizi kapatıyorlar, 
teneffüslerde arkadaşlarımla oynayamıyorum.

3. sınıf öğrencisi

Gözlerim çok yoruluyor. 
2. sınıf öğrencisi

Corona virusten
korkuyorum.

2. sınıf öğrencisi

Salgın devam ettiği için uzaktan
eğitimden memnun olanlar var.

Evdeki eğitime alıştıkları için uzaktan
eğitimden memnun olanlar var.

En azından geri
kalmıyorum
derslerime

2. sınıf öğrencisi

Maskesiz ders
yapabiliyorum

diye
3. sınıf öğrencisi



Ankete katılan çocukların 1/3'ünden fazlası okulu, arkadaşlarını ve
öğretmenini özlediğini söylemiş. 

Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. 
Öğretmenime sarılmak istiyorum.

1. sınıf öğrencisi

Çünkü gerçek tenefüs ve dersi özledim.
4. sınıf öğrencisi



4. Ankete katılan çocuklar uzaktan eğitimde hangi imkânlara
sahipler?

Ankete katılan 100 çocuğun evde interneti yok ya da
evdeki internet bağlantısı derslere bağlanması için yeterli
değil.

Uzaktan eğitimde en çok kullanılan araç akıllı
telefon. 217 çocuk akıllı telefondan derslerini takip
ediyor.

Ankete katılan çocukların %78’i canlı derslere
katılmayan arkadaşları olduğunu söyledi.

Ankete Katılan Toplam Çocuk Sayısı: 366

%78



4. Ankete katılan çocuklar uzaktan eğitimde hangi imkânlara
sahipler? (devam ediyor)

Ankete Katılan Toplam Çocuk Sayısı: 366

Ankete katılan 179 çocuk ders aralarındaki sürenin
dinlenmek için her zaman yeterli olmadığını söylüyor.

Ankete katılan 254 çocuğun okulunda rehber öğretmeni
var.

Ama çocukların sadece 101’i istediğinde rehber öğretmeni
ile konuşma imkanına sahip.

Ankete katılan çocukların yaklaşık yarısı derslerin
ardından sokağa çıkma imkânına sahip değil. 



5. Uzaktan eğitimde nasıl zorluklar yaşıyorlar?

Ödevlerinde zorlandıklarında her 10
çocuktan 9’u öğretmenine soru sorabiliyor
ama 1’i hiçbir zaman böyle bir destek
alamıyor.  

Araştırmaya katılan çocukların %66’sı derslere
kendi bağlanıyor, %34’ü kendisi bağlanmakta
zorluk çekiyor.

%66

Araştırmaya katılan çocukların %77’si
ödevlerinde zorlandıklarında ailelerinden her
zaman destek alıyor.

%77



5. Uzaktan eğitimde nasıl zorluklar yaşıyorlar? (devam ediyor)

Araştırmaya katılan çocukların yarısından fazlası
öğretmenlerinin arkadaşları ile sohbet için zaman
vermediğini söylüyor.

Araştırmaya katılan çocukların yarısının canlı derslerde
onu üzen bir şey olduğunda anlatabileceği bir yetişkin
yok.

Araştırmaya katılan çocukların yarısı
ailelerinden yardım almadan dersleri
anlayamıyor.

Araştırmaya katılan her 10 çocuktan 1’inin
canlı derslerde ona “kötü” sözler söyleyen,
kötü davranan sınıf arkadaşları var.

%50



6. Eğitimin nasıl devam etmesini istiyorlar?

Ankete katılan 366 çocuğun 306’sı yani tamamına yakını tatilden sonra eğitimin yüz yüze
devam etmesini istediğini belirtiyor.

               Bu anketin ardından ilkokullar için eğitim 1 Mart'ta iki gün yüz yüze iki gün uzaktan       
olacak şeklinde başladı. Yaklaşık bir ay sonra tamamen uzaktan eğitime geri dönüldü.
Haziran ayında ise, okullar kapanmadan önce tekrar iki gün yüz yüze-iki gün uzaktan eğitim
düzenine geçildi.



    Ankete katılan tüm çocuklara ve 
bu özeti inceleyen herkese çok teşekkürler!

Son olarak anketin sonunda çocuklara başka hangi soruları
sormamızı istediklerini sormuştuk. Çocuklardan gelen
cevapların bazılarını bir sonraki sayfada görebilirsiniz.

 
Ankete katılan çocuklardan gelen soru önerileri, onların

özellikle öğretmenleriyle ilişkilerine dair kendilerini ifade etme
konusunda oldukça istekli olduğunu düşündürüyor. 



Öğretmeniniz bu zorlu süreçte yeteri kadar ilgili mi ?
Ögretmenin sinirli mi diye sorardım.
Öğretmenin dersleri uzaktan sence iyi anlatabiliyor mu?
Öğretmeninle aran nasıl?
Canlı derslerin dışında kendine zaman ayırabiliyor musun?
Karantina sana iyi geliyor mu?
Canlı dersler belirlenirken öğrencilere sorulmalı mı?
Canlı derslerde seni rahatsız eden şeyler
Orta okula gitmeye hazır mısın?

 

İşte o soru önerileri:



Araştırma Ekibi:
A. Zeynep Kılıç

Ezgi Akıncı
Gözde Durmuş
Hasan Turgut

 
Ankete katılan çocuklara, 

 anketin hazırlanmasına ve 
yaygınlaşmasına katkı sunan herkese 

gönülden teşekkürler!
 

İletişim:
demokratikyonetim@baskabirokulmumkun.net

 


