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Bu araştırmanın temel amacı, Covid-19 Pandemi süreciyle, ülke genelinde okullarda 

yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle farklı araç ve öğrenme ortamları kullanılarak, 

uzaktan öğretme sürecine tabi tutulan İstanbul ilindeki resmi ve özel okullardaki ilk ve 

ortaöğretim öğrencilerinin bu sürece yönelik görüşlerini ve duygularını incelemektir. 

Araştırmada bu kapsamda, Covid-19 sürecinde uzaktan öğretme nedeni ile ilk defa 

ekrandan ders alma deneyimi yaşayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin süreç ile ilgili 

görüşleri ve duyguları araştırılmıştır. Bu amaçla, betimsel araştırma modellerinden tekil 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, internet üzerinden İstanbul ilinde 38 ilçede 

yaşayan 6342 öğrenciden toplanan verilerden ulaşılan bulgulara dayalıdır. Verilerini 

toplamak için “İlk, Orta, Lise Öğrencilerinin Uzaktan Derslere Erişim ile İlgili Algıları ve 

Duyguları” isminde üç alt bölümden oluşan bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. 

Öğrencilerin çevrimiçi derslere yönelik duygularını ortaya çıkarmak içinse Likert tipi 

“Çevrimiçi Derslerde Ergen Duyguları Ölçeği” araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek dört faktörden oluşmakta ve tüm boyutlar için Cronbach alfa değerleri .93 ve .83 

aralığında değişmektedir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra ANOVA, 

Tek ve Çift Yönlü MANOVA ve Ki-Kare analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada 

hata payı .05 olarak alınmış, MANOVA ve Ki-Kare analizlerinde Bonferrroni düzeltmesi 

yapılmıştır. Araştırmanın öne çıkan bulgularını şöyle özetleyebiliriz: Derslere uzaktan 

erişim için dizüstü bilgisayar kullanımı özel okullarda (%58.90) resmi okullara (%39.70) 

göre büyük fark gösterirken; derslere erişim için cep telefonu kullanımında resmi okul 

öğrencilerinde (%75.60) özel okullardan (%46.60) çok daha yüksek bir kullanım 

saptanmıştır. Derslere düzenli olarak giren öğrencilerin oranı özel okullarda %83.6 iken 

resmi okullarda %36.70’tir. Öğrencilerin her düzeyde ve her iki okul türünde %70 ve 

üzeri bir oranla derslere kendi istekleri ile girdikleri, “Çevrimiçi öğrenmeyi 

gerçekleştirebiliyorum” oranının ilkokuldan liseye doğru ciddi bir düşüş gösterdiği 

görülmektedirr (ilkokul %52.3, ortaokul %42.8, lise %21.3). Öğrencilerin %53.5’inin 

“bazı derslerde öğrendiklerini bazı derslerde ise öğrenemediklerini” belirttikleri 

görülmektedir. Uzaktan öğretim sürecinde hiçbir şekilde öğrenmeyi 

gerçekleştiremediğini söyleyen öğrenci oranı (%10.1) oldukça düşüktür. Çevrimiçi ders 

yaparken dikkatini bazen toplayıp bazen toplayamadığını belirten öğrencilerin oranının 

%51.4, “İnternetten canlı ders dikkatimi dağıtmıyor” diyen öğrencilerin oranı sadece 

%26.2’dir. Dikkatini toplayamama oranı ilkokul öğrencisinden (%15.7) lise öğrencisine 

(%29.6) doğru artmaktadır.Çevrimiçi ders yapmış olan 1418 İlkokul öğrencisinin 

duygularına yönelik bulguları bütün olarak analiz ettiğimizde ilkokul öğrencilerin 

yarısından biraz fazlasının çevrimiçi ders vii süreci ile duygusal açıdan baş 

edebildikleri, bu öğrencilerin çevrimiçi süreç ile ilgili öğrenmelerine ket vuracak 

olumsuz duygular içinde olmadıkları görülmektedir. Çevrimiçi ders yapmış olan 3. 

sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin (n: 5071) tümünün, çevrimiçi ders ortamı ile ilgili 



duygularına yönelik bulguları bütün olarak analiz ettiğimizde öğrencilerin en az %70’nin 

çevrimiçi ders süreci ile duygusal açıdan pozitif duygular içinde olduklarını 

söyleyebiliriz. Çevrimiçi dersleri sevmeyen, sıkılan öğrenci oranı %20 ve altıdır. Bu 

bulgular bize aslında karşımızda çevrimiçi ortamdan ders yapmaya hevesli büyük bir 

grubun olduğunu göstermektedir ki bu da öğretmenlere daha büyük bir sorumluluk 

yüklemektedir. Eğer öğretmenler etkili öğrenme ortamları tasarlayabilirlerse verimli bir 

öğretim süreci geçirebilme olasılığı bu pozitif duygular içinde olan öğrencilerle oldukça 

kolay olacaktır.  
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