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“Çocuklar Uzaktan Eğitim Nasıl Gidiyor?”
Pandemi Döneminde Çocukların Hallerine Dair

Çevrim İçi Araştırma-II

A. BAŞLARKEN

Bu Araştırmayı Neden Yaptık?

Bu araştrma ile Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği Demokratik
Yönetim Çemberi olarak çocukların uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları
deneyimlere bir ayna tutmaya çalıştık. Araştırma, COVID-19 salgınının yol
açtığı olağanüstü durumun, eğitim alanındaki yansımalarının ilkokul
dönemindeki çocuklar tarafından nasıl deneyimlendiğini sınırlı da olsa
ortaya çıkarmayı ve ilgili yetişkinler kadar çocukların birbirlerinin halinden
haberdar olmasını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Araştırma anketi 23 Ocak
– 7 Şubat 2021 tarihleri arasında çocuklar tarafından doldurumuştur.

Araştırma, pandemi koşullarının toplumsal alanın geniş kesimlerine
yayılmasından hareketle, Mayıs 2020’de yürütülmüş olan “Çocuklar Evde
Nasılsınız?” isimli araştırmanın devamı niteliğindedir. İlk araştırmaya şu
linklerden ulaşılabilir:
http://www.baskabirokulmumkun.org/cocuklar-evde-nasilsiniz/
http://www.baskabirokulmumkun.org/cocuklar-evde-nasilsiniz-cocuklar-i
cin-ozet/

Bu belge ile anket verilerinin ilk analizi paylaşılmaktadır. Daha sonra her iki
araştırmanın kapsayıcı bir analizi hazırlanacak ve Türkiye kamuoyu ile
birlikte BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Türkiye’den rapor sunan diğer sivil
toplum örgütleri ile birlikte  paylaşılacaktır.



Çocukların da bilgilenmesi amacıyla hazırlanan araştırma verilerinin +9
yaş versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırmayı Nasıl Yaptık?
Araştırmanın hedef grubu ilkokul öğrencisi olan çocuklardır. 6-10 yaş
grubunu hedefleyen çevrim içi ankette (google form) çoktan seçmeli, liste
usulü seçmeli ve açık uçlu 17 soru yer almaktadır. Sorular, okuma yazma
bilen çocukların, bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaksızın
yanıtlayabilmesi niyetiyle hazırlanmıştır. Okuma yazma bilmeyen çocuklar
için süreç boyunca, tüm çocuklar için ise teknik beceriler konusunda ihtiyaç
duyduklarında yetişkinlerin desteği istenmiştir. Ankete dair açıklamalar
hem anket metninin içinde hem de anket linki ile birlikte paylaşılan “Yetişkin
Bilgi Notu”nda  yer almaktadır.

Anket ve Yetişkin Bilgi Notu yaygınlaştırılmadan önce 10 çocuk ve yetişkin ile
pilotu yapılmış, anlaşılırlığı ve yetişkin desteğine ihtiyaç duyulmaksızın
uygulanabilirliği denenmiştir. Pilot formlar da değerlendirmeye dahil
edilmiştir.

Anketi Nasıl Yaygınlaştırdık?
Anket, BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu’nda yer alan öğretmenlerin
bulunduğu e-posta grubuna gönderilerek ilkokullarda çalışan sınıf ve branş
öğretmenlerinin anket linkini ve Yetişkin Bilgi Notu’nu sınıflarındaki veliler ile
paylaşması; iletişimde oldukları çocuklara da bilgi vererek ankete
katılmaya davet etmeleri rica edilmiştir. Ayrıca BBOM Derneği sosyal
medya hesaplarından da yaygınlaştırılarak tüm yetişkinlerden
çevrelerindeki bu yaş grubu çocuklara yaygınlaştırmaları istenmiştir.
Anket formu 23 Ocak–7 Şubat 2021 tarihleri arasında çocuklara
ulaştırılmıştır.

Anketin çevrim içi yolla yaygınlaştırılmış olması, benzer araçlarla uzaktan
eğitime ulaşan çocukların görüşlerini almak hedeflendiği için bir kısıt olarak
görülmemiştir. Bununla birlikte, çevrim içi araçlara ulaşımı olmayan ya da



kısıtlı olan çocukların uzaktan eğitim sürecine dair görüşlerini almak
gerekliliği, özellikle pandeminin ortadan kalkmadığı ve yeni öğretim yılı için
belirsizliğin sürdüğü bir dönemde aciliyetini korumaktadır.

Araştırmaya Kimler Katıldı?
Araştırma tarihleri arasında doldurulan anket sayısı 455 olmuştur. Tekrar
anketler ve çocuk ya da yetişkin tarafından verilerin kamusal olarak
yaygınlaştırılmasına onayı olmayan formlar (toplam 31 form) çıkarıldıktan
sonra kalan 389 form değerlendirmeye alınmıştır. Bu 389 çocuğun 1’i ana
sınıfı 22’si ortaokul öğrencisi olduğunu ifade ettikleri için bu formlar da
analiz dışı bırakılmıştır. Nihayetinde analiz 366 form üzerinden yapılmıştır.
Ankete katılan 366 çocuğun sınıf düzeyleri şöyledir:

Çocukların 318’i devlet okulu, 44’ü özel okulda eğitim aldıklarını ifade
etmiştir. 4 çocuk bilmiyorum yanıtını işaretlemiştir.

Ankete 18 farklı ilden çocuklar katılmıştır. İzmir (132) ve Aydın (91) en fazla
katılımın olduğu illerdir. Muğla (44) ve İstanbul (44) bu illeri takip
etmektedir. Eskişehir (17), Kocaeli (11) ve Antalya (8) dışında, Ankara (4),
Sakarya (4), Bursa (3), Diyarbakır (2), Hatay (1), Malatya (1), Samsun (1), Siirt
(1) ve Van (1)’dan çocuklar araştırmada yer almıştır.



Çocukların Anketi Doldurdukları Gün Duyguları Nasıldı?
“Çocuklar Evde Nasılsınız?” araştırmasında olduğu gibi bu araştırmada da
çocuklara ilk olarak “Bugün nasıl hissediyorsun?” sorusu sorulmuştur.
Çocukların duygularını tanımlamalarını kolaylaştırmak için BBOM’un duygu
posteri, anketin içinde sunulmuştu. Ankete bu soruyla başlamanın amacı,
çocukların o anda nasıl hissettiklerini fark ederek kendileri ve anketteki
sorularla bağlantıda olma hallerini ve böylece yanıtlarının otantikliğini
destekleyebilmektir.

B. ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE DAİR
GÖRÜŞLERİ

Ankette çocukların uzaktan eğitim deneyimlerine dair veri ve
değerlendirme almaya yönelik 12 soru bulunmaktadır. Bu sorular çocukların
uzaktan eğitime erişimleri, erişebildikleri eğitimin niteliği ve sosyal duygusal
gelişimleri açısından sürecin işleyişine dair görüşlerini almak üzere
hazırlanmıştır. Analiz de bu üç temel başlık altında yapılmıştır. Bu üç başlık



altındaki değerlendirmelere geçmeden, araştırma konusuna giriş sorusu
niteliği taşıyan ve bununla birlikte çocukların oldukça kapsamlı açık uçlu
yanıtlarıyla araştırmanın genel sonuçlarının bir özeti gibi olan ilk sorunun
değerlendirmesini paylaşarak başlamak yerinde olur.

1) Uzaktan Eğitimden Memnuniyet
Anketin demografik soruları takip eden ilk sorusu, çocukların konuyla
bağlantısını da güçlendirmeyi amaçlayan genel bir memnuniyet sorusu
olarak kurgulanmıştır. “Eğitimine evden devam etmekten memnun
musun?” sorusu çocukların tamamı (366) tarafından yanıtlanmıştır. Evet /
Hayır / Emin Değilim seçenekleri ile sunulan soruya 236 çocuk “hayır”, 70
çocuk “evet”, 60 çocuk ise “emin değilim” yanıtını vermiştir. Hayır diyenlerin
oranı (%64,5), “Çocuklar Evde Nasılsınız?” araştırması sonuçlarından
hareketle beklendiği gibi dikkat çekici biçimde yüksektir. Soruya “emin
değilim” yanıtı verdiği halde takip eden açık uçlu sorudaki ifadesi sadece
hayır yanıtlarının kodlarıyla eşleşen çocuklar (25 kişi) da katıldığında oran
%70’i geçmektedir.

Memnuniyete dair yanıtlarının gerekçesini açıkladıkları izleyen soruyu 333
çocuk yanıtlamıştır. Gerekçeler değerlendirildiğinde, anket yapısına uygun
biçimde çocukların yanıtlarının uzaktan eğitimin niteliğine, erişime ve
sürecin yarattığı etkiye göre çeşitlendiği görülmüştür. Buna bağlı olarak
erişim, nitelik (yeterli / yetersiz) ve süreç (konforlu / zorlayıcı) alanları alt



kırılımlarla kodlanmıştır. Bununla birlikte her kodun aslında birbiri ile ilişki
içinde olduğu alıntılarda açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynı yanıt, içeriğin
kapsamı nedeniyle birden fazla kodun altında yer alabilmiştir. Kodların
açıklamaları ve yanıtların analizleri alt başlıklar şeklinde sunulmuştur.

Çocukların Memnuniyeti ile Uzaktan Eğitime Erişim İlişkisi
Çocukların uzaktan eğitime internet bağlantılarındaki yetersizlikler veya
teknik araç konusundaki eksiklikler nedeniyle istedikleri düzeyde dahil
olamamaları, bu alanda yaşadıkları zorlukla erişim kodu altında
toplanmıştır.

32 çocuk, uzaktan eğitim sürecinde erişim konusunda sorun yaşadığını
belirtmiştir.

Her ne kadar 32 çocuktan sadece 3’ü özel okula gittiğini söylese de erişime
dair sorun yaşadığını ifade çocukların %90’ının devlet okulu öğrencisi
olması dikkat çekicidir. Bir diğer önemli nokta da erişim zorluklarını gerekçe
olarak ifade eden çocukların tümünün eğitimden memnuniyet sorusuna
“hayır” yanıtı vermiş olmasıdır. Erişimde yaşanan zorluklar çocukların
eğitimden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Yüz yüze gibi eğitim olmaz artı internet sıkıntıları. (3, D)
Okuldaki gibi anlayamıyorum kasıyor internet. (3, D)
Çünkü çocuklar iyi anlamıyorlar. Bazı çocuklar uzaktan eğitime
katılmıyorlar. (4, D)
Benim, ablamın ve abimin dersleri bazen aynı saatte oluyor evimizde
yeterli teknolojik alet olmadığı için bazen derslerimizi kaçırabiliyoruz. (3, D)
Bilgisayar YOK 3 kişi okuyoruz saatlerimiz tutmuyo. (3, D)

Çocukların Memnuniyeti ile Uzaktan Eğitimin Niteliği İlişkisi
Nitelik alanında çocukların yanıtları uzaktan eğitimi akademik açıdan
yeterli ya da yetersiz görmeleri ile ilişkilendirilmiştir. Yeterli kodu akademik
takibin ve öğrenme sürecinin sürekliliğini ifade etmektedir. Bu yanıtı veren
çocukların sıklıkla kullandığı yüklemler “ders yapmaktan, öğrenmeye



devam etmekten ve öğretmeni görmekten” memnuniyettir. Yetersiz kodu
ise akademik takip yapamamayı, okuldaki imkânlara ulaşamamayı ifade
etmektedir. Bu yanıtı veren çocukların sıklıkla kullandığı yüklemler
“derslerden verim alamamak, anlamamak, öğrenememek, yüz yüze eğitim
istemek” olarak sıralanabilir.

Çocukların 85’inin yanıtları nitelik kodlamasının içinde yer almaktadır.
77 çocuk uzaktan eğitimi yetersiz bulduğunu ifade ederek niteliğe atıf
yapmaktadır.
Çünkü dikkatimiz dağnık oluyor. (4, D)
HİÇBİR ŞEY ANLAMIYOM. (4, D)
Sürekli ekran karşısında olmak gözlerimi yoruyor. Derslerimi de fazla
anlamıyorum. (2, D)

Çocukların 11’i uzaktan eğitimin niteliğini yeterli bulmaktadır.
Çünkü anlıyorum. (3, D)
Duygu ve ihtiyaçları öğreniyorum ve çok eğlenceli. (4, D)
Eba’yı çok seviyorum, okulumu çok seviyorum. (2, D)

“Emin değilim” yanıtı veren çocuklardan bazıları, eğitimini yeterli bulmakla
birlikte okulun eksikliğini yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Çünkü hem internet üzerinden bişeyler öğreniyorum bir yandan da
arkadaşlarımla ve öğretmenimle okulda vakit geçirmeyi özledim.☺ (4, D)
Bazen dersler iyi oluyor ama evde çok sıkıldım. (4, D)

Çocukların Memnuniyeti ile Uzaktan Eğitim Sürecinin İlişkisi
Çocukların açık uçlu yanıtlarının çoğunluğu, süreci nasıl geçirdiklerine dair
ifadelerden oluşmaktadır. Gelen yanıtlar konforlu ve zorlayıcı olarak
adlandırılan iki temel kod altına toplanmıştır.

Süreci Konforlu Bulanlar
“Evde olmanın güvenli, daha rahat, eğlenceli ve aileleriyle vakit geçirmenin
keyifli” olduğuna dair gelen yanıtlar, konforlu kodu altına yerleştirilmiştir.



Çocukların 73’ü uzaktan eğitim sürecinin konforlu geçtiğini ifade
etmektedir. Bunlardan 55’i memnuniyet sorusuna “evet”, 18’i ise “emin
değilim” yanıtını veren çocuklardır.

Evet diyen çocuklardan 36’sı COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitimin daha
güvenli olduğunu düşündüğü için uzaktan eğitim sürecinden
memnuniyetini ifade etmiştir. Yani uzaktan eğitim sürecinden memnun
olan çocukların yarısının tek motivasyonu pandemi dolayısıyla duydukları
endişedir.
Risk devam ediyor olabilir. (4, D)
Corona virusten korkuyorum. (2, D)
Eğitimin okulda devam ederse daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama virüs
olduğu için böylesi daha iyi diye düşünüyorum. (4, D)
Arkadaşlarımı ve öğretmenimi göremiyorum. Ama bi yandanda aileme
virüs getirmek istemiyorum. (3, D)

Uzaktan eğitimi konforlu bulan çocuklar arasından 10’unun bunu var
olan koşullarda bir imkân olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
Çünkü eğitimden kopmadım ve eğitimi bırakmak istemiyorum.💜 (4, D)
Pandemi olduğu için okullar kapalı o yüzden uzaktan eğitim bizim için
daha faydalı olacak. (2, D)
Uzaktanda olsa ders işlemek ve sevdiklerimi görmek beni mutlu ediyor. (4,
D)
En azından geri kalmıyorum derslerime. (2, D)
Nedeni bütün arkadaşlarımız var. (3, D)

Bazılarında ise yine koşullara dair belli bir kabullenme dikkat
çekmektedir.
Okula gitmeyi çok istiyorum ama korona olduğu için çok tedirginim
kendim de rahatsız olduğum için evden katılmayı tercih ederim hem
uzaktan daha eğlenceli. (4, D)
Okulların açık olmasını tabiki çok istiyorum. Ama malum virüsten dolayı
gidemiyoruz ama evdenden elimden geleni yapıyorum. (3, D)



Çocukların bir kısmı uzaktan eğitimi eğlenceli veya herhangi bir nedenle
tatmin edici bulduğu için memnun olduğunu ifade etmiştir.
Çünkü çok eğlenceli dersler oluyor. (2, D)
Evde ders yaparken annemle daha çok vakit geçiriyorum bu yüzden evde
eğitimde kendimi daha çok mutlu hissediyorum. (4, D)
Daha çok söz hakkı alıyorum. (2, D)

Çocukların bazıları ise uzaktan eğitimi rahat bulduğu için memnun
olduğunu ifade etmiştir. Koşullar rahat olsa da okula özlem duyanlar
bulunmaktadır.
Maskesiz ders yapabiliyorum diye. (3, D)
Servis kullanmıyorum tablet kullanarak daha etkin oluyorum. (4, Ö)
Nedeni teneffüste ailemi görebiliyorum ve hiç yorulmuyorum. (4, D)
Uzaktan eğitim yormadığı için memnunum ama arkadaşlarımı özlediğim
için memnun değilim. (3, Ö)
Sabah erken kalkmadığım için uzaktan eğitimi seviyorum. Ama okul daha
daha eğlenceli. (4, Ö)

Süreci Zorlayıcı Bulanlar
366 çocuktan 73’ü sürecin kendileri için konforlu olduğunu ifade ederken
183 çocuk süreçte zorlandığını ifade etmiştir. “Zor ve yorucu, sıkıcı ve özlem”
kelimelerinin geçtiği ifadeleri içeren zorlayıcı kodu araştırmada en fazla
çocuğun dâhil olduğu grubu tanımlamaktadır.

Zorlayıcı kodunun alt kırılımı olan özlem, “Çocuklar Evde Nasılsınız?”
araştırmasındaki yanıtları da doğrulayacak biçimde, en fazla çocuğun
ifade ettiği gerekçe olmuştur. Araştırmaya katılan çocukların (366) 134’ü
okula “özlem” duyduğu için zorlandığını ifade etmiştir. Bu çocukların
109’unun başka bir gerekçe ifade etmeksizin sadece özlemden söz
etmesi altı çizilesi bir konudur.

Çocukların alıntıları bu özlemin ne denli güçlü olduğunu göstermektedir.
Okula çok az gitme şansı bulan 1. sınıf öğrencilerinde, son yılı olan 4.



sınıflarda ve bazı çocuklarda bu özlemin hayal kırıklığı ile birleştiğini görmek
de mümkündür.
Okulu özledim. (4, D)
Çünkü okulların açılıp okula gitmek istiyorum. (2, D)
Çünkü arkadaşlarımı göremiyorum. (3, Ö)
Çünkü okul daha güzel. (1, D)
Okulumu arkadaşlarımı ve öğretmenimi özledim. (1, D)
Çünkü gerçek tenefüs ve dersi özledim. (4, D)
Arkadaşlarım yanımda değil. (3, D)
Çünkü okula gitmeyi seviyorum, evde bir tek çemberde arkadaşlarımı
görebiliyorum. (1, Ö)
Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Öğretmenime sarılmak istiyorum.
(1, D)
Okulu özledim. (3, D)
Öğretmenlerimi arkadaşlarımı çok özledim evde durmaktan
hoşlanmıyorum çabucak okulların açılmasını istiyorum. (4, D)
Okulda daha çok bilgileniyorum öğretmenime daha çok yakınım. (1, D)
Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Öğretmene sarılmak istiyorum. (1,
D)
Okul arkadaşlarımı ve öğretmenimi ve eğitimim hepsi geri planda kalıyo.
(3, D)
Çünkü son senem ve okulların açılmasını arkadaşlarımla hasret gidermek
istiyorum. (4, D)
Ben herkesi canlı canlı görmek istiyorum yüz yüze olsun. (4, Ö)

Yanıtları konforlu kodu altında da yer alan çocukların bazıları -ki bu
çocukların tümü memnuniyet sorusuna “emin değilim” yanıtını
vermişlerdir- evde daha güvende hissettiklerini ya da daha rahat oldukları
hâlde okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediklerini ifade etmiştir.
Uzaktan eğitim yormadığı için memnunum ama arkadaşlarımı özlediğim
için memnun değilim. (3, Ö)
Okula da gitmek istiyorum ama zoomdan da güzel oluyor (3, Ö)
Arkadaşlarımı özledim. Ama hasta olmak da istemiyorum. (2, D)



Evde daha güvende hissediyorum kendimi okuluda çok özledim mağlum
virüs olduğu için evde eğitim daha iyi diye düşüyorum çünkü virüs
geçmedi daha. (3, D)

Zorlayıcı kodu altında, özlem dışında da dikkat çekici ifadeler
bulunmaktadır. 15 çocuk sürecin “zor” geçtiğinden bahsetmiştir. Bazıları
sürecin yarattığı fiziki zorluğa yani yorgunluğa özel vurgu yapmaktadır.
Cunku normalde sabah derse başlayana kadar uykum açılıyodu. Uyanir
uyanmaz ders zor oluyo. (2, Ö)
Uzaktan eğitim zor oluyor. (3, D)
Tüm hayatımız alt üst oldu bunaldık. (2, D)
Çünkü çok daha sinir bozucu işte o kadar. (1, D)
Gözlerim çok yoruluyor. (2, D)
6 saat ekrana bakmak yorucu geliyor. (3D)
Kim isterki 6 saat boyunca ekran karşısında oturmayı. (4, D)

Çocukların 28’i ise süreci “sıkıcı” olarak tanımlamıştır. Bazı çocuklar
uzaktan eğitimden, bazıları ise sürekli evde olmaktan sıkılmaktadır. Farklı
bölge ve kademelerdeki çocukların genel bir sıkıntı hâlinden söz etmesi
hem sıkıntının çocuklar nezdindeki yaygınlığını hem de eğlence ihtiyacının
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Okuldaki gibi eğlenmiyorum. Okulda ders yapmak daha eğlenceli.
Arkadaşlarımla oynamak çok eğlenceli. Öğretmenimle yüz yüze ders
yapmak çok daha güzel. (3, Ö)
Sıkıcı, tahtaya kalkmak yok, seslerimizi kapatıyorlar, tenefüslerde
arkadaşlarımla oynayamıyorum. (3, Ö)
Çünküsü şu ki, evet çünkü derslerden sıkılıyordum, hayır ise EBA'nın
derslerinin çok daha sıkıcı olduğu. (3, D)

Özet olarak, çocukların uzaktan eğitimi genel olarak nasıl deneyimlediklerini
değerlendirmeye imkân veren memnuniyet sorusu, araştırmaya katılan
çocukların %70’inin eğitime erişemediği, niteliği yetersiz, süreci ise zorlayıcı



bulduğu için ve özellikle okulu (mekânı, eğitim süreçleri ve ilişkileri ile bir
bütün olarak) özledikleri için memnun olmadıklarını ortaya çıkarmaktadır.
Bununla birlikte, aynı soru, memnun olduğunu söyleyen çocukların ise
⅓’ünün uzaktan eğitim deneyimini pandemi koşulları altında güvenli
buldukları için memnun olduklarına dair göstergeler sunmaktadır.

Araştırmanın izleyen soruları, çocukların bu görüşlerini gerekçelendirmeye
ve detaylandırmaya imkan vermiştir. Bulgular erişim, nitelik ve süreç
başlıkları altında paylaşılacaktır.

2) Uzaktan Eğitim ve Erişim Zorlukları
Erişim alt başlığında, çocukların sahip oldukları teknik araçlara, bu araçları
kullanabilme becerilerine ve çevrim içi eğitim koşullarının dersleri takip
etme ve derslere dâhil olma konusundaki yeterliliklerine dair veriler
toplanmıştır. Çocuklarla bazı ifadeler paylaşılmış ve Evet / Hayır
seçenekleri arasından kendileri için uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir.

İnternet bağlantısına sahipler mi?
Araştırmaya katılan her 6 çocuktan 5’i evinde internet bağlantısı olduğunu
belirtmiştir. Anketin internet üzerinden yaygınlaştığı düşünüldüğünde,
katılan çocukların çoğunluğunun internet erişiminin olması beklendik bir
sonuçtur. Bununla birlikte çocuklardan 54’ünün (katılan çocukların ⅙’sının)
evde bağlantısının olmadığını söylemesi, genel çocuk nüfusunda bu oranın
çok daha fazla olduğuna işaret edebilir. İnternet erişimi olmayan çocukların
tamamı devlet okuluna kayıtlıdır.

İnternet bağlantıları derse nitelikli biçimde katılmaları için yeterli mi?
Evinde internet bağlantısı olan 307 çocuktan 257’si bağlantısının yeterli
olduğunu ifade etmiştir. Bu yüksek sayıya rağmen, derslerine düzenli olarak
devam edemediğini söyleyen 47 çocuktan 25’i için temel gerekçe internet
bağlantısının yeterli olmamasıdır.



Dersleri hangi araçları kullanarak takip ediyorlar? Bu araçlar onlara mı
ait?
Araştırmaya katılan çocukların 217’si (yaklaşık %60) derslerini takip etmek
için akıllı telefon kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca çocukların 258’i (%70’i)
dersleri takip etmek için sadece tek bir araç kullandığını söylemiştir. 134
çocuk için bu araç, akıllı telefondur. Bununla birlikte bu çocukların sadece
34’ü kullandığı akıllı telefonun kendisinin olduğunu ifade etmektedir.

Yaş grubu düşünüldüğünde anlaşılır olan bu veri, dersleri takip etmek için
sınırlı zamanda başkalarına ait akıllı telefonları kullanan çocukların, ders
dışında ödevlerini yaparken ya da eğitimleri için ihtiyaç duyduklarında
erişimlerinin kısıtlı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çocukların günde 6
saat sürdüğünü söyledikleri canlı dersler boyunca boyunca akıllı telefon
ekranına maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Bu da, çocukların, bilgisayar
ya da tabletle karşılaştırıldığında ders için kullanımı çok daha zor olan bir
araca mahkûm edildiklerini göstermektedir.

Dersleri düzenli takip edebiliyorlar mı?
Araştırmaya katılan çocukların %87’sinin derslere düzenli olarak
katıldıklarını ancak %78’i canlı derslere hiç gelmeyen arkadaşları olduğunu
söylemiştir.

Katılımcıların %70’i ders saatlerini kendilerinin takip ettiğini, %66’sı ise
derslere herhangi bir yardım almadan bağlanabildiğini söylemiştir. Bu veri,
çocukların %73’ünün canlı dersler başladığından beri tablet ve bilgisayar



gibi araçları daha iyi kullandıklarını söylemeleri ile birlikte düşünüldüğünde,
uzaktan eğitim sürecinin çocukların hem öz disiplin hem de teknolojik
becerileri konusunda destekleyici olduğunu, bunun da eğitime erişimi
kolaylaştırdığını söylemek mümkündür.

Dersleri takip etmenin önemli bir boyutu olan ders dinleyebilme konusunda
araştırmaya katılan her 3 çocuktan biri, dersleri dikkatli dinlemekte
zorlandığını ifade etmiştir. Zorlanan çocukların %77’si “dersteyken
bulunduğu odanın sessiz olduğunu” da ifade etmiştir. Bu durum uzaktan
eğitimde çocukların derse dikkatini vermesinde sessiz bir odanın yeterli
olmadığını, bağlantı için kullandıkları araçtan ders akışlarına kadar pek çok
etkenin devreye girdiğini göstermektedir. Öte yandan çocukların %64’ünün
dersleri dinlemekte zorluk yaşamadığını belirtmesi ve uzun süreler boyunca
dikkatleri dağılmadan dersleri takip etmiş olmaları daha detaylı
incelenmeye değer bir konudur. Çocukların birçok zorlayıcı faktöre rağmen
dikkatlerini canlı derste tutmanın yollarını bulabildikleri kadar
öğretmenlerin çocukların dersle bağlantısını korumanın yollarını
bulduklarını da gösteriyor olabilir.

3) Uzaktan Eğitim ve Eğitimin Niteliği
Eğitimin niteliği alt başlığı ile derslerin işleyişi ve içeriğine odaklanılmış,
çocukların akademik öğrenmelerinin nasıl geliştiği anlaşılmaya çalışılmıştır.
Çocukların, soruda yer alan ifadeleri “Her Zaman / Bazen / Hiç Bir Zaman”
seçenekleri arasından kendileri için uygun olanı işaretleyerek
değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıda soruda yer alan ifadeler, çocukların
yanıtları ve kısa analiz ile paylaşılmıştır.

Öğrenebiliyorlar mı?
Çocukların %88’i “Derslerde yeni şeyler öğreniyorum.” ifadesine “her
zaman” yanıtını vermiştir. Bunun önemli bir oran olduğu aşikârdır ancak
“bazen” ve “hiçbir zaman” şeklinde yanıt veren çocukların oranının %12
olması da azımsanmaması gereken bir sonuçtur.



“Ders esnasında söz alabiliyorum.” ifadesi, çocukların dersin işleyişine
katılımlarını görebilmek amacıyla sorulmuştur. 191 çocuk “her zaman”
yanıtını verirken, 5 çocuk “hiçbir zaman” demiştir. Çocukların yarısından
fazlasının ders sırasında her zaman söz alabildiklerini ifade etmesi çok
önemlidir. Ancak bir sonraki ifadeyle birlikte ele alındığında, çocukların söz
almayla ağırlıklı olarak derste anlamadığını sormayı kastettiğini söylemek
mümkündür.

Öğrenme sürecinin önemli bir parçası öğretmenden ihtiyaç duyduğu
desteği alabilmektir. “Ders sırasında anlamadığım konuları öğretmenime
sorabiliyorum.” ifadesine çocukların %68’i “her zaman” derken, yaklaşık
%27’si “bazen” demiştir. “Hiçbir zaman” diyen 17 çocuk da eklendiğinde
%30’un üstünde bir grubun dersi anlamadıklarında öğretmenleriyle
iletişime geçemediğini söylemesi önemlidir. “Her zaman” diyen 252
çocuğun oranının “Ders sırasında söz alabiliyorum.” diyenlerden %15 fazla
olması derste söz almanın çocuklar tarafından büyük oranda anlamadığını
sormak olarak anlaşıldığını yorumlamayı sağlamaktadır.

224 çocuk “Ödevlerimde zorlandığım bölümleri öğretmenime
sorabiliyorum.” ifadesine
“her zaman” yanıtını verirken, 102 çocuk “bazen” ve 40 çocuk “hiçbir zaman”
yanıtını vermiştir. Ödevlerin, öğrenme sürecinin önemli bir aracı olduğu
düşünüldüğünde, bazen ve hiçbir zaman diyen çocukların %39’a yakın bir
oran tuttuğunu görmek de düşündürücüdür.

Hareket, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar mı?
Eğitimin niteliği, yaş grubuna uygun biçimde hareket, eğlence ve dinlenme
süreçleriyle ilişkilenmesine de bağlıdır. Uzaktan eğitimde özellikle hareketin
ve aynı zamanda eğlencenin de geri planda kalma ihtimali düşünülerek
ifadeler düzenlenmiştir.



“Öğretmenimiz derslerde oyunlu etkinlikler yapıyor.” ifadesine 132 çocuk
“her zaman”, 219 çocuk ise “bazen” yanıtını vermiştir. Bu veriler uzaktan
eğitim sürecinde çocukların oyunla ilişkilerinin bir biçimde devam ettiğini
göstermektedir. Bu ifadeye “hiçbir zaman” yanıtını veren 15 çocuk arasında
hiç 1. sınıfa giden olmaması da öğretmenlerin çabasının bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir.

“Öğretmenimiz derslerde hareketli etkinlikler yapıyor,” ifadesine ise 32
çocuk “hiçbir zaman”, 125 çocuksa “her zaman” yanıtını vermiştir. Sayı farkı
çok olmasa da hareketin uzaktan eğitimde oyuna göre daha zor karşılanan
bir ihtiyaç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 1. sınıfa giden 3
çocuğun “hiçbir zaman” yanıtı vermiş olmaları önemlidir. Ayrıca yaş
arttıkça hem oyun hem hareket oranının azaldığını söylemek de
mümkündür.

Uzaktan eğitimde dinlenme süresi hem odaklı dinleyebilmek hem de
hareket ihtiyacını karşılayabilmek için önem taşımaktadır. “Ders araları
dinlenmem için yeterli.” ifadesi
63 çocuk tarafından “hiçbir zaman”, 116 çocuk tarafından ise “bazen” olarak
işaretlenmiştir. Toplamda 179 çocuğun yani araştırmaya katılan çocukların
hemen hemen yarısının dinlenme aralarını yeterli bulmadığını söylemek
mümkündür. Dinlenme süresini yeterli bulmayan 63 çocuktan 11’i özel okul
öğrencisidir. Sayı az olmakla birlikte araştırmaya katılan özel okul
öğrencilerinin %25’inin dinlenme süresini yetersiz bulması dikkate değer bir
veridir. Devlet okulu öğrencileri arasında bu oran, %16’dır.

Evdekilerin desteğini alıyorlar mı?
Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlerin öğrenme sürecinin daha aktif
biçimde içinde olduğu, olmak zorunda kaldığına dair izlenimler
araştırmada 2 ayrı ifade ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Her iki ifadeye
verilen yanıtlar pandemiyle birlikte okulun eve taşındığını ve ebeveynlerin
öğretmen rolünün arttığını göstermektedir.



“Ödevlerimi yapmakta zorlandığımda evdekilerden destek alabiliyorum.”
ifadesini çocukların %77’si her zaman, yaklaşık %20’si de bazen olarak
işaretlemiştir. Bu oran çocukların ödevleri için öğretmenlerinden çok
evdekilerden destek aldığını göstermektedir.

“Evdekilerle çalışmadan dersleri anlayamıyorum.” ifadesi ise 52 çocuk
tarafından “her zaman”, 158 çocuk tarafından “hiçbir zaman” olarak
işaretlenmiştir. 52 çocuk, tüm katılımcıların %14’üne denk gelmektedir ve
ders akışının ve öğretmen desteğinin bu çocukların öğrenme süreci için
yeterli olmadığını göstermektedir. Bu ifade ile bağlantılı önemli bir veri de
sınıf bazında önemli bir oran farkının bulunmamasıdır. Veriler, 1. sınıflarda
bu desteğin daha çok olabileceği varsayımını doğrulamamaktadır.

“Evdekilerle çalışmadan dersleri anlamıyorum.” ifadesine “her zaman”
diyen 52 çocuğun sınıflara dağılımı

Sınıf
Düzeyi

Çocuk
Sayısı

Sınıf düzeyindeki
toplam katılımcıya

oran

1 5 % 12

2 17 % 16

3 10 % 11

4 19 % 13

4) Uzaktan Eğitim ve Öğrenme Süreci
Okulun akademik öğrenme dışında sosyal duygusal öğrenmeyi de
destekleyen boyutunun uzaktan eğitimde ne ölçüde yaşama geçebildiği,
araştırmacılar açısından önemli bir konu olmuştur. Bu amaçla, çocuklarla
paylaşılan ifadelerde öğretmenleriyle ilişkilerini, öğrenme sürecinin güvenli
ve katılımcı biçimde geçip geçmediğini ve arkadaşlarıyla sosyalleşebilme



olanaklarını değerlendirmeleri istenmiştir. İfadeler çocuklara liste olarak
sunulmuş ve kendileri için doğru olan tüm ifadeleri işaretlemeleri
istenmıştir.

Öğretmenleriyle ilişki kurabiliyor mu?
“Öğretmenimle canlı dersler dışında da haberleşebiliyorum.” ifadesi katılan
çocukların %76’sı tarafından işaretlenmiştir. Bu durum çocukların ¾’ünün
öğretmeniyle en azından asgari düzeyde temas içinde olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte, ankete yanıt veren çocukların %25’inin bu
iletişim kanalından yoksun olması da önemli bir sorun olarak göze
çarpmaktadır

Çocukların, pandeminin yol açtığı sosyal ve psikolojik zorluklarla baş
etmede ilk başvurulacak kişilerden biri olması beklenen rehber
öğretmenlere/okul psikolojik danışmanına ulaşabilme olanakları
sorulmuştur. Çocukların %69’u “Okulumuzda rehber öğretmen var.”
ifadesini işaretlemesine rağmen yalnızca %39’u “Rehber öğretmenimle
istediğim zaman konuşabiliyorum.” ifadesini seçmiştir. Yani araştırmaya
katılan çocukların %30’unun rehber öğretmeni/okul psikolojik danışmanı
bulunmamakta, sadece %27,5’u rehber öğretmeniyle ilişki içinde olduğunu
söylemektedir. Pandemi döneminin getirdiği belirsizlik, korku, endişe eve
kapanma ve arkadaşlarla daha az sosyalleşme gibi konular nedeniyle
çocukların psiko-sosyal desteğe erişimleri oldukça önem kazanmıştır.
Okullarda bu konuda destek sağlayan hizmetlerin rehberlik hizmetleri
olduğu düşünülürse bu konuda okulların çocukları yeterince
destekleyemediği görülmektedir.

Öğrenme süreci katılımcı mı?
“Canlı derslerde kendimi ifade etmekten çekinmiyorum.” ifadesine verilen
yanıtlar canlı derslerin güvenli bir katılım alanı sağlayıp sağlamadığını
göstermektedir. Çocukların %71’inin çekinmediğini paylaşması önemli bir
veridir. Bununla birlikte tek başına bu veri ile güvenli bir katılım ortamı
sağlandığını söylemek mümkün değildir. Yine de çocukların çoğunun dijital



araçlarla kendilerini ifade etmekte zorluk yaşamadıklarını görmek
sevindiricidir.

Katılımın önemli bir unsuru olan sürece dair bilgi sahibi alma konusunda
çocuklarla “Ders programımda değişiklikler olduğunda öğretmenim bizi
bilgilendiriyor.” ifadesi paylaşılmıştır. Bu ifadeyi 339 çocuğun (katılımcıların
%92’si) işaretlemiş olması, yine kendi başına katılımcı bir sürecin garantisi
olmamakla birlikte, öğretmenlerin çocukları bilgilendirmeyi önemsediklerini
gösterdiği için değerlidir.

Uzaktan eğitimde sınıfta alınan kararlara dair iki ifade paylaşılmıştır.
“Uzaktan eğitim için sınıf anlaşmamız var.” ifadesi 130 çocuk, “Uzaktan
eğitimde kararların çoğunu sınıfça birlikte alıyoruz.” ifadesi ise 215 çocuk
tarafından işaretlenmiştir. Uzaktan eğitim şartlarında çocukların %35’inin bir
sınıf anlaşmasına sahip olması, %58’inin ise çoğu konuda birlikte karar
aldıklarını ifade etmeleri katılımcı sınıflar açısından umut vericidir.

Katılım bir sonuç olmaktan çok süreçle bağlantılı olduğu için uzaktan
eğitimde katılım dair daha gerçekçi ve kapsayıcı bir analize ancak niteliksel
yöntemlerle ulaşılan verilerin de analize eklenmesi ile mümkün olduğunun
altını çizmek gereklidir.

Öğrenme süreci güvenli mi?
Öğrenme sürecinin sosyal duygusal gelişimi ve katılımı desteklemesi için
güvenli olması, en kritik unsurdur. Uzaktan eğitim sürecinde siber zorbalık
olarak değerlendirilebilecek davranışlara maruz kalan çocuklar olup
olmadığı, varsa bunun için destek mekanizmaları olup olmadığı da önemli
bulunarak ifadelere eklenmiştir.

37 çocuk “Canlı derslerde bana ‘kötü’ sözler söyleyen, ‘kötü’ davranan
arkadaşlarım var.” ifadesini işaretlemiştir. Araştırmaya katılan her 10
çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığını gösteren bu sayı dikkate
değerdir. “Canlı derslerde beni üzen şeyleri anlatabileceğim yetişkin var.”



diyen çocukların oranı ise %49’dur. Çocukların sadece yarısının ihtiyaç
duyduğu desteğe erişebiliyor oluşu öğretmenlere erişimi ve özellikle rehber
öğretmenlerin/okul psikolojik danışmanlarının desteğinin önemini
artırmaktadır. Çocukların uzaktan eğitimde yaşadıkları çeşitli güçlüklerin
çözümünde büyük oranda yalnız bırakıldıklarını söylemek yanlış
olmayacaktır.

Bütün bunlara rağmen çocukların %84’ünün “Canlı derslere isteyerek
katılıyorum.” ifadesini seçmesini sınıfları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla
kurdukları bağ ile ve genel olarak öğrenme motivasyonuyla açıklamak
mümkündür. Elbette 56 çocuğun bu ifadeyi işaretlememiş olması da bir o
kadar önemli ve dikkatle incelenmesi gereken bir konudur.

Öğrenme süreci sosyalleşmeyi destekliyor mu?
Okulların kapanması çocukların akademik gelişimleri için çeşitli
olumsuzluklar taşımakla birlikte uzaktan eğitim ile bu olumsuzluklar,
eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Ancak çocukların en temel
ihtiyaçlarından olan ve normal koşullarda büyük ölçüde okullar aracılığıyla
karşılanan akranlarıyla buluşma, konuşma, oynama yani sosyalleşme
ihtiyaçlarının karşılanmasına ne kadar çaba harcandığı tartışmalıdır.
Özellikle çocukların sokağa çıkışının da kısıtlı olduğu aylar boyunca uzaktan
eğitim süreci ve özellikle canlı dersler çocukların bir araya geldiği sınırlı
alanlar içinde yer almıştır.

Konunun bir boyutu çocukların dersleriyle sokağa çıkış saatlerinin
çakışmasıdır. Araştırmaya katılan çocukların %48’i ders saatinin,
araştırmanın yapıldığı dönemde sınırlandırılmış olan sokağa çıkma saatiyle
çakıştığını ifade etmiştir. Çakışan derslerin zorunlu ya da özel ders olup
olmadığı bilinmemekle birlikte bu veri çocukların %52’sinin ders bitiminde
sokağa çıkma imkânına sahip olduğunu %48’inin ise bu imkândan
mahrum kaldığını göstermektedir. Çocukların sokağa çıkma haklarının
kısıtlanmış olması ve üstelik bu kısıtlı sürede de derste bulunmaları,
pandemi döneminde zorlandıkları sosyalleşme ve akran etkileşiminin



önünde engel oluşturmuş olabilir. “Çocuklar Evde Nasılsınız?”
araştırmasında ortaya çıkan “hareket, bağlantı ve özerklik” ihtiyaçlarını
karşılamaları açısından da bir engel oluşturmuştur.

Diğer boyut ise canlı derslerde bir araya geldikleri arkadaşlarıyla
sosyalleşme olanaklarıdır. Buna dair veri elde etmek amaçla hazırlanan
“Arkadaşlarımla sohbet etmek için öğretmenim zaman veriyor.” ifadesini
çocukların %46’sı işaretlemiştir. Yani çocukların yarısından fazlası, her gün
birlikte oldukları 6 ders saati boyunca arkadaşlarıyla sohbet imkânı
bulamadığını söylemektedir. Bu durum uzaktan eğitim sürecinin fiziksel
ortamı yok eden koşullarının sosyalleşmek için yeterli görülmediğini ve
çocukların iletişim için gerekli araçlardan yoksun olduklarını ve söz konusu
sürecin, duygusal alandaki ihtiyaçlar çok gözetilmeden yürütüldüğünü
göstermektedir. Bu veri, öğretmenlerin sosyalleşme alanını
önemsememelerinden ya da bu alanı nasıl yaratacaklarını
bilememelerinden olduğu kadar bakanlığın müfredatta gerekli değişiklikleri
ve düzenlemeleri yapmamış olmasından da kaynaklanıyor olabilir.

5) Tatilden Sonra
Ankette uzaktan eğitimin değerlendirmesine ilişkin yer alan son soru,
çocukların ara dönem tatilinin ardından eğitimin nasıl devam etmesini
istediklerini araştıran soru olmuştur. 23 Ocak – 7 Şubat 2021 tarihleri
arasında çocuklarla paylaşılan anket, özellikle ilk yarıyılın ardından
çocukların değerlendirme yapabilecekleri düşünülerek hazırlanmıştır.
Dolayısıyla ara tatilin ardından 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ikinci
yarıyılda eğitimin yüz yüze mi uzaktan mı devam etmesini tercih ettikleri
sorusunun yanıtları bir çeşit genel değerlendirme içerdiği de düşünüldüğü
için önemlidir. 359 çocuğun işaretlediği bu soruda çocukların %84’ü ilk
fırsatta yüz yüze eğitime geçilmesini istediklerini ifade etmişlerdir. 43 çocuk
eğitimin uzaktan devam etmesini, 2 çocuk virüs biterse yüz yüze eğitime
geçilmesini, 1 çocuk orman okuluna gitmeyi, 6 çocuk ise hem yüz yüze hem
uzaktan eğitimin sürmesini istediklerini ifade etmiştir.



Bu soruya verilen yanıtlar, analizin başında paylaşılan memnuniyet
sorusunun yanıtları ile karşılaştırıldığına çocukların görüşlerindeki tutarlılığı
da göstermektedir. Uzaktan eğitimden memnun olmadığını söyleyen 236
çocuğun 224’ü eğitime yüz yüze devam etmek isterken, memnun olduğunu
söyleyen 70 çocuğun 33’ü yüz yüze eğitime dönmeyi, 34’ü eğitime uzaktan
devam etmeyi istemiştir. Hibrit eğitim isteyen 6 çocuğun 3’ü ise emin
değilim yanıtını vermiştir.

Bu soru, araştırmacıların gözünde, çocuklardan kendi yaşamlarını
ilgilendiren konularda görüş almanın ne kadar gerçekçi ve anlamlı
olduğunun çok somut bir örneği olmuştur.

C. ÇOCUKLARIN ANKETE DAİR DEĞERLENDİRMELERİ
Anketin son iki sorusu ile anketin kendisi, çocukların katkı ve
değerlendirmelerine açılmıştır. Bu soru hem çocuklardan göru ̈ş almak için
nadiren kullanılan çevrim içi anketin aksayan yönlerini –sınırlı da olsa-
görebilmeyi hem de katılımın önemli bir ayağı olan geri bildirim
su ̈recini işletebilmeyi denemektedir.



Çocukların Ankete Eklemek İstedikleri Sorular
Sorular hazırlanırken hem araştırma yönetiminin kısıtlılıkları hem de
araştırma konusunun genişliği nedeniyle dışarıda bırakılan soru grupları
olmuştur. Bu nedenle çocukların gözünden eksik kalan, görüşlerini
aktarmak istedikleri alanları görebilmek için“Anketi sen hazırlıyor olsan
başka neler sorardın?” sorusu eklenmiştir. Çocukların ⅓’ünden fazlasının
(131 kişi) yanıtlamış olması bu sorunun çocuklar için de anlamlı olduğunu
göstermektedir.

Yanıtların bir kısmı, erişim ve nitelik alanlarında yer alan soruların
detaylı hâllerini içermektedir:
Canlı derste nelerin olmasını isterdin? (2, D)
Sıkıldığın ders var mı? (3, D)
Hangi dersler senin için zor geliyor derdim. (4, Ö)
Derslerden keyif alıyormusun? (4, D)
Canlı dersler belirlenirken öğrencilere sorulmalı mı? (4, D)
Canlı derse katılmak için ikizin içinde tablet istermisin yada tablet almak
için maddi durumun yeterli mi diye sorardım. (4, D)

Bazı yanıtlar ise öğretmenlerin tutumları ve performanslarına ilişkindir:
Öğretmeniniz bu zorlu süreçte yeteri kadar ilgili mi ?? (1, D)
Ogretmenin sinirlimi diye sorardım. (2, D)
Öğretmenin dersleri uzaktan sence iyi anlatabiliyor mu? (3, D)
Öğretmeninden memnun musun? (4, D)
Öğretmenin dersi anlaşılır halde anlatılıyor mu? (4, D)
Çocukların bu önerileriyle ankette öğretmenlerini değerlendirmeleri
konusunda önemli bir boşluk kaldığı anlaşılmıştır.

Yanıtların bir kısmı ise gündelik yaşama dair soruları içermektedir.
Canlı derslerin dışında kendine zaman ayırabiliyor musun? (4, D)
Karantina sana iyi geliyor mu? (4, D)
Kafama ne takılıyordu onları sorardim. (2, D)



Çocukların evde nasıl zaman geçirdiğini ve de canlı derslerinde neler
yaptıklarını. (3, D)
Orta okula gitmeye hazır mısın? (4, D)
Gündelik yaşam alanı, anketin soru sınırı nedeniyle dışarıda bırakılmış olsa
da çocukların sorularından anlaşıldığı gibi ikisini birbirinden ayırmak
mümkün ve doğal değildir.

Çocukların bu soruya verdikleri yanıtlar, araştırma planlamalarının daha
kapsamlı ve belli bir düzen içinde yapılması gerekliliğini bir kez daha
göstermiştir.

Çocukların Ankete Geri Bildirimleri

Çocuklara seçenekler verilerek “Anket hakkında ne düşu ̈nüyorsun?” sorusu
eşliğinde istedikleri seçenekleri işaretlemeleri istenmiştir. Kendi göru ̈şlerini
yazmaları için de açık uçlu bir alan bırakılmıştır.

Açık uçlu tek yanıt, 3. sınıfa giden bir çocuktan gelmiştir ve anket
değerlendirmesinin özeti gibidir: “Hem sevdim, hem sıkıldım. Hem eğlenceli
hem de sıkıcıydı. Uzun olması sıkıcı, her yeri eğlenceli.”

Seçeneklere bakıldığında, 366 çocuktan 320’sinin “Soruları yanıtlamaktan
keyif aldım.” ifadesini seçtiği görülmüştür. Bu yüksek oran, anketin
çocukların ihtiyaçlarına karşılık geldiğini ve aynı zamanda içerik
bakımından onlara uygun olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte 101 çocuğun “Anlamakta zorlandığım sorular/seçenekler
oldu.” ifadesini işaretlemesi, 98 çocuğun “Anketi uzun buldum.” ve 3
çocuğun “Sorulardan sıkıldım.” demiş olması üstünde durulması ve sonraki
anket planlamalarında dikkate alınması gereken geri bildirimlerdir.

Çocukların yaklaşık %60’ının (218 çocuk) “Başka anket yaparsanız katılmak
isterim.” ifadesi işaretlemesi araştırmacılar için güçlendirici ve motive
edicidir.



BİTİRİRKEN
6-10 yaş arası 366 çocuğun görüşleriyle oluşturulan bu çevrim içi
araştırmanın sonucu, tüm kısıtlarıyla birlikte, 2020-2021 eğitim öğretim
döneminin uzaktan eğitim sürecine geri bildirim niteliği taşımaktadır. Bu
araştırma, ders içi süreçlerden aileyle ilişkilere, erişim sorunlarının ortaya
çıkardığı dijital yetersizliklerden geleceğin okul tasarımına ilişkin öngörülere,
psikolojik zorluklardan sosyal duygusal öğrenme alanının yeniden
kurgulanmasına kadar pek çok ipucu içermektedir.

Ortaya çıkan araştırma verileri -çocukların ankete eklemek istedikleri
sorular da düşünüldüğünde- niteliksel yöntemlerle daha detaylı olarak
toplanan verilerle desteklenebilirse eğitim planlamalarına anlamlı bir katkı
sunabilecek değerlendirmeler içermektedir. Uzaktan eğitim uygulamasının,
çocukların öğrenme sürecine etkisi zaman içinde daha net olarak ortaya
çıkacaktır. Bununla birlikte bu ankette yer alan soruların yüz yüze eğitim
değerlendirmesinde kullanılmasıyla elde edilecek karşılaştırmalı veriler de
planlamalara destek olabilir.

Araştırmada ortaya çıkan en görünür sonuç, çocukların büyük
çoğunluğunun eğitime evden devam etmekten memnun olmadığı ve
mümkün olan ilk fırsatta yüz yüze eğitime dönmeyi istedikleridir. Uzaktan
eğitimde yaşadıkları erişim sorunları, eriştikleri eğitimin içerik, yöntem,
aktarım zorluklarıyla bir öğrenmeye dönüşüp dönüşmediği ve özellikle
öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla birlikte olmaya duydukları özlem çocukların
oldukça zor bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini gözler önüne sermektedir.
Bu süreç içinde sosyal duygusal gelişimlerinin ne kadar desteklenebildiği,
pandemi döneminin getirdiği belirsizlik, korku, endişe, eve kapanma ve
arkadaşlarla daha az sosyalleşme gibi konular nedeniyle ihtiyaç duydukları
psikososyal desteğe ne kadar erişebildikleri önemli bir sorudur.

Çocukların yine büyük çoğunluğunun okulu bu kadar özlerken canlı
derslere isteyerek katıldığını ifade etmesi, ihtiyaç duydukları desteği yine
sınıflarında, öğretmen ve arkadaşlarında bulduklarının bir işareti sayılabilir.



Tüm zorluklara rağmen, canlı derslere devam etmek, sınıflarıyla bağlantıda
kalmayı, yaşamlarını düzene sokmayı ve “normalleşmeyi” sağladığı için
tercih edilmiş olabilir. Araştırmaya katılan çocukların yanıtları, uzaktan
eğitime erişemeyen, resmî olarak açıklanmamış olduğu için sayısı da
bilinmeyen sayısız çocuğun bu bağlantıdan, “normalleşmeden” ve
öğrenme sürecinden yoksun kaldığını düşündürmektedir. İzleyen yıllarda
gerekli önlemleri alabilmek, destekleri sunabilmek için uzaktan eğitim ile
geçen bu yılın yetkililer ve ilgililer tarafından tüm boyutlarıyla incelenmesi
zorunludur.

Çocukların 2021-2022 eğitim öğretim yılında “gerçek teneffüs ve ders”e
kavuşmaları umuduyla…


