
“Uzaktan Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
 

Bir yıla yaklaşan bir süredir devam eden uzaktan eğitimde canlı ders ortamı oluşturulduğundan beri yüzyüze 

eğitimden pek farkını göremedim. Çocuklar canlı derslere katılıp sınıf gruplarından ve EBAdan gönderdiğimiz 

diğer çalışmaları takip ettikleri sürece okulda yüzyüze eğitimde gösterdikleri performanslarını ve başarılarını 

devam ettirebiliyorlar.  

Görsel sanatlar dersimiz uygulamaya yönelik olduğu için ekrandan öğrencilere ulaşabilmek zor oluyor.Tek 

ders olduğu için sonuçların değerlendirilmesi yorumlanması da ayrıca bir sorun.Diğer derslerin daha ciddiye 

alınması bizim dersimize arada sırada girilmesi ilgili öğrenciler dışında maslesef ders tekrarı gerektiriyor.Bu 

sebeple çok yol katedilemiyor..Yine diğer derslere öncelik veriliyor bu konuda da. 

 Çözüm önerisi olarak toplumsal olarak derslerin hepsinin önemli olduğunu anlatabilmek. Ebada daha çok 

görsel kaynak bulunmalı. 

Ders saatinin az olduğunu düşünüyorum. 

Katilim oranı düşük olmaktadır Veliler ile daha koordineli hareket etmek çözüm için önemli bir etmendir.  

Öğrencinin bu süreci tatil gibi düşünmesi, derslerden, okuldan uzaklaşmanın verdiği bir soğuma başka bir 

sorun . 

 Çözüm olarak öğrencileri motivasyon çalışmaları yapma,velilerle iletişim halinde olma, öğrencinin eğer 

imkanı varsa derse katılımını saglama,bu sürecin eğitimin bir parçası olduğunu sık sık hatırlatma gibi.  

Uzaktan eğitimde konuların yeterince anlaşılmaması Etkin katılım yapılmaması Ekran hastalıkları Bütün bu 

sorunlara en etkili çözüm elbette yüzyüze eğitime başlayabilmek ancak süreç buna izin vermiyor. Mümkün 

oldukça çocukların derse ilgilerini artıracak aksiyonlar yapmak, küçük yarışmalar yapmak katılım ve 

motivasyonu olumlu yönde etkileyebilir. Görseller ve kavram haritaları ile konuyu desteklemek, bol örnek 

vermek konuların anlaşılırlığını artıcaktır. 

SORUNLAR 1. EBA destek noktaları zaten ders motivasyonu yüksek öğrencilerde işe yaramıştır ancak derse 

ilgisi az öğrenciler bu eksiklik sonucunda kopukluk yaşadılar 2.Bazi öğrencilerin uzaktan eğitim ortamlarının 

(ayri oda,sakin ve sessiz ortam gibi imkanlar sağlanamıyor, 

 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

.Velilerle görüşerek imkanların zorlanması noktasında teşvik edilmesi. Ders saatlerinin arttırılması ya da 

kazanımların azaltılması .Canli ders dışında ekran karşısında kalmamalari için gerekli tedbirlerin 

alınması.Oyun vs için ekran süresini azaltmalari konusunda velilerle görüşülmesi.Test ve ödevlerin 

niceliklerinin değil niteliklerinin önemli olduğu gerçeğinden hareketle ,daha az ve seçerek ödev verilmesi.  

Sorun 1) Psikolojik Danışma bireyin gönüllüğüne dayalı, gizlilik esaslı ve uzun süreli birebir etkileşimi içeren 

bir süreç olduğu için uzaktan öğrenme için uygun değildir.  

Çözüm 1) Uzun süreli,karşılıklı göz temasına dayalı iletişim gerekli olduğu için yüz yüze etkileşim gereklidir. 

Sorun 2) Rehberlik niteliğinde yapılan uygulamalar açısından değerlendirildiğinde öğrenciler eba üzerinden 

çok yoğun bir program içerisinde olduğu için zaman olarak ayarlamak zordur.Zaman ayarlandığında ise 

öğrenci katılımı oldukça az olmaktadır.  

Çözüm 2)Öğrencilerin verilen rehberlik hizmetlerinin eba üzerinden işledikleri diğer dersler ile aynı 

gereklilikte olduğuyla ilgili farkındalıkları artırılmalıdır. 

En büyük sorun ailelerin ve öğrencilerin canlı derse yeterli önemi vermemesi. Bu sorunu çözmek için velilerle 

ve öğrencilerle görüşmeler yapıldı ama istenilen sonuca ulaşılamadı. 

Öğrencilerin derse katılımı az olduğu için yoklama alınması ve yoklamaların işlenmesi, öğrencilerin bir an 

önce sınava sokulması gerekmektedir. 

Teknoloji ve tasarım dersine öğrenciler gereken ilgiyi yeterince göstermiyorlar.Dersimiz uygulamalı ders 

olduğu için araç gereç ve uygulama ortamı yeterince uygulanamamaktadır. Evlerimizdeki atık malzemelerden 

tasarımlar yaptırılabilir. 

Uzaktan eğitimin okul ayağında yürütülen canlı derslerin bir standartla belirlenmemesinde dolayı aynı ilçenin 

farklı okullarında dahi öğrenciler haftada farklı saatlerde ders gördüler. Bu bir standarda bindirilebilirdi. Sınıf 

bazına katılım oranlarının düşük olmasından dolayı genel olarak eğitim -öğretim yönünden eksik bir çok 

öğrenci olduğunu öngörmek zor olmayacaktır, bu yılın telafi eğitimleri önümüzdeki yıllarda mutlaka bir plan 

program dahilinde değerlendirilmelidir. Yine de yapılan tüm tüm çalışmalar her şeyin daha iyiye gitmesini 



sağlamak için yapıldığından daha gayret ve azim içinde olan idareci ve öğretmenlerin gayretlerinin takdir 

edilmesi ihmal edilmemelidir. 

Devam sorunu: zorlayıcı tedbirler alınmalı .Internet bağlantı sorunu: birçok öğretmenimiz Internet hız ve kota 

artırımına gitmiş, bu da gider artışına sebep olmuştur. Öğretmene özel indirimli tarifeler oluşturulmalıdır.  

Öğrenciler ve öğretmenler sürekli ekran başında olduğu için çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdi . 

Derslere çok az öğrenci katıldığı için sınıf birleştirme yeniden yapılmalı 

Görütülerin kapalı olması, hem öğrenci hem de öğretmen açısından öğretimi etkileyen en önemli faktör. 

Ödevlendirme konusunu ise takip açısından değerledirmek oldukca zor. Öğrencilerin mümkün olduğu kadar 

kameraları açık ve başka ek kaynaklarla öğrenme ve takip olayını, aileleri dahil ederek başarabiliriz. 

Not tutmadaki sıkıntılar da ders takibini güçleştirmektedir. Öğretmenin öğretim yöntemi düz anlatım dışında 

Soru Cevap, Örnek Olay, Beyin Fırtınası gibi Öğrencilerin Dikkatini çekecek yöntemler kullanması 

öğrencilerin derse katılımını aktif hale getirecektir. Bunun yanında Not tutmanın Telefon ile derse katılan 

öğrenciler için zor olduğu ders dışında notların öğrencilere iletilmesi faydalı olacaktır. EBA sisteminden 

velinin cep telefonuna mesaj gönderilmesi öğrencilerin katılım oranlarını yükseltecektir.Ayrıca öğrencilerin 

ders bazlı katılım istatistiklerinin belirli periyotlarla(haftalık veya aylık) Eba tarafından veliye gönderilmesi 

faydalı olacaktır.Yapılan canlı derslerin sonunda Eba tarafından işlenen dersle ilgili sorular sorulması da 

derslerin verimliliğini arttıracaktır. 

. 

Öğretmen açısından benim gördüğüm uzaktan eğitimin müfredatında güncelleme yapılması gerekliliği. 

Konular cok yogun ders yükü fazla. Uzaktan eğitim bu anlamda örgün eğitim ile bir tutulmamalı. 

En büyük sorun derse katılımın düşük olması. Sadece 2 öğrencinin girdiği dersler yapıyorum. Katılımı 

arttırmak adına bir çözüm bulunması gerekir. Yoksa 30 kişilik sınıflarda kalan 28 kişinin durumu ne olacak 

meçhul. Okulumuzun eba destek noktası olduğunu bildiren afişler ve idare tarafından yapılan açıklamalarla 

belki sayı arttırılabilir. Ayrıca katılım sağlayanlarda ödevlere dönüt çok az oluyor. Eba olsun wp olsun verilen 

onca şey boşa gidiyor. Bunun içinde bir çözüm gereklidir. Dil dersi çok pratik ve çalışma gerektirir malesef 

ara sınıflarda verim çok düşük. Bunu aşmak için velilerle iş birliği gerekiyor. Tek taraflı öğretmen çabası 

yetmez. Sanırım süreç herkesi yordu,okuldan kopuk olmak bunun en büyük sebebi,belli bir disipline 

girilmiyor. 

Verilen ödevler-sorumluklar çok olduğunu söyleyip hiçbirinini ustlenmemeleri Yazi ve düşünme etkinliklerine 

katılmaları eğitimin soru cevap seviyesinde kalması. Çözüm pek yok gibi şu şartlarda öğrencinin sorumluluk 

bilinc seviyene kalmış bir durum. Bir de WhatsApp grupları çocukların ellerine geçmiş gibi.  

Sorun:Bazı öğrencilerin imkansızlıklar nedeniyle canlı derse katılamaması .  

Çözüm: Canlı derse katılmak için imkânı olmayan öğrencilerin tespit edilip EBA destek noktası gibi 

imkanlardan faydalanmalarının sağlanması.  

Sorun: Derse katılımın düzensiz olması.  

Çözüm: İmkânı olan öğrencilerin tespit edilip derse katılımın zorunlu kılınması.  

Sorun: Velilerimizin çocuklarına karşı olan ilgisizliği.  

Çözüm: Bu sorunun çok yönlü sebepleri olduğu için bir anda çözülebileceğini  düşünmüyorum. Sorun: Yeterli 

interneti bulunmayan öğrenciler.Velilerin idare tarafından daha sıkı takip edilmesi,yaptırım uygulanıp 

çocukların uzaktan eğitime etkili bir şekilde devamı hususunda kesin bir dille uyarılması gereklidir.   

Çözüm: Operatörler tarafından verilen internetin Zoom için de kullanılabilmesinin sağlanması  

Sorun: Sabah ilk iki derste öğrencilerin uykulu olmaları, esnemeleri ve derse aç katılmaları. (Rüya gibi bir 

ders oluyor ilk iki saat)  

Çözüm: Öğrencilerin akşam erken yatıp sabah erken kalkarak kahvaltılarını yapmalarının sağlanması.  

Katilim oranı düşük olmaktadır Veliler ile daha koordineli hareket etmek çözüm için önemli bir etmendir.  

 

SORUNLAR: Covid-19 Pandemi sürecinin sık sık uzatılması ve sınavların durumunun belirsizlik arz etmesi 

öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne neden olmuştur. Her ne kadar öğrencilere gerek EBA’dan gerekse 

sosyal medya platformlarından ödev, etkinlik, çalışma vb. gönderilmişse de geri dönütler yetersiz kalmıştır. 

Öğrencilerin saatlerce bilgisayar karşısında kalması çeşitli sağlık problemlerine yol açabilmektedir. 



ÇÖZÜMLER: Sınav grubu öğrenciler için yüz yüze olacak şekilde en azından DYK açılmalıdır.Çeşitli 

etkinlikler,ödüllü sınavlar ve yarışmalar düzenlenebilir.  

 

SORUNLAR  

1-Çocuklar soyut olan Fen kavramlarini anlamakta zorlaniyorlar. Deney yapma imkanı cok kisitli. 

Bu açık ek ödevler, yazı çalışmaları, okuma çalışmaları, ders dışı etkinlikler ve videolar ile kapatılmaya 

çalışılabilir 

ÇÖZÜM ÖNERISI  

2.Uzaktan eğitimde dersler performans açısından istenilen seviyede değildir. Bütün sınıflarda ders saatleri ve 

süresi azaltılmış olup öte yandan müfredatta herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır.Bu durumda bazı 

kazanımların verilememesi doğal bir sonuç hâline gelmiştir.Bu yüzden müfredat programının biraz daha 

seyreltilmesi daha uygun olacaktır.  

3.Ders süreleri azaldığı için Türkçe ders kitabındaki uzun metinlerin okunması , konuların pekiştirilmesi için 

etkinliklerin çokça yapılması hâliyle zorlaşmıştır. Öğretmenler olarak çocukların kitap okuma becerileri 

kazandırmak için seviyelerine uygun kitap tavsiyelerinde bulunulmalı ve muhakkak takibi yapılmalıdır.  

4-Ders sürelerinin azaltılmış olması sonucunda özellikle dil öğretiminde temel beceriler olan okuma dinleme 

anlama yazma becerilerinin takibi konusunda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.. 

Sorun: 

Aynı günlerde çakışan ders programında veli bir öğrencisinin derse katılımını tercih etmek durumunda 

kalmaktadır. 

 Bunun çözümü için okul ders programları tıpkı okulun yüz yüze eğitimde uygulandığı gibi sabahçı ve öğlenci 

devresi şeklinde uygulanması yararlı olacaktır.  

Derse katılım sayıları bazı sınıflarda çok azdır. Bu sınıflar için yoklama listeleri oluşturulup veli whatsapp 

gruplarında paylaşılmalıdır. Faydası görülecektir.  

Derslere çok az öğrenci katıldığı için sınıf birleştirme yeniden yapılmalı 

Görüntülerin kapalı olması, hem öğrenci hem de öğretmen açısından öğretimi etkileyen en önemli faktör. 

Ödevlendirme konusunu ise takip açısından değerlendirmek oldukca zor. Öğrencilerin mümkün olduğu kadar 

kameraları açık ve başka ek kaynaklarla öğrenme ve takip olayını, aileleri dahil ederek başarabiliriz. 

Uzaktan eğitim uygulamalarında başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birisi de öğrencilerin derse olan 

bağlılıklarının ve sınıf kültürünün (öğrenme topluluğu) sağlanmamasıdır. Bunu sağlamanın etkili bir yolu yüz 

yüze eğitim uygulamalarının (sınıf içi tartışmalar, dönüt-düzeltmeler, alıştırmalar, ödevler, ölçme ve 

değerlendirme etkinlikleri, öğrenci davranışlarının takibi,göz teması v.b) yürütülmesidir.Yüz yüze eğitimde 

olduğu gibi tüm bu faaliyetlerin sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.  

Velilerimizi ve Öğrencilerimizi rehber öğretmenler vasıtasıyla sürecin nasıl yöneltileceği ve öğrencilerimizin 

motivasyonlarını nasıl artırabilecekleri ile ilgili online seminerler yapılması. Öğrenci takibi,ödev takibi,soru 

çözüm saatleri gibi ekstra dersler yapılması. Online Veli toplantıları yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunulması. Zoom,Google meetins,Microsoft Teams gibi platformlar vasıtasıyla Zümreler arası işbirliğinin 

artırılması ve fikir alışverişinde bulunulması.  

6 ve 7. sınıfların Arapça ders saatinin haftada 1 olması dersin verimini büyük ölçüde düşürüyor. Öğrenciyle 

etkileşimli ders işlemek için yeterince vakit kalmıyor, ayrıca hemen derse adapte olamadıkları da belli oluyor. 

Bu hem öğretmenler hem de öğrenciler için olumsuz bir durum halinde.  

Ders saatlerinde düzenleme yapılma imkanı varsa büyük fayda sağlayabilir. 

1. Sistem ders esnasında öğrenciyi atıyor , bazen de ders kopuyor tekrar linkten baglanmak zorunda 

kaliyoruz.  

2. Teknoloji tasarım dersinde bazı konuları uygulamalı yapmamız gerekiyor canlı derste bu konularda çok 

zorlanıyoruz .  

Programı etkin kullanmak için destek eğitimler olabilir.  

Müfredatla paralel olarak ders kitapları da uzaktan eğitime uygun olmadığından  canlı derslerde normal ders 

kitaplarının kullanılması sorun yaşatmaktadır.Müfredatta bir seyreltme ve azaltma yoluna gidilmelidir.  

1-Okulların kapalı olduğu süre uzadıkça öğrenme kaybı da artmaktadır.  

2-Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve engelli öğrencilerin uzaktan öğrenmesinde güçlükler oluştu.  



Eba kullanışı çok zor. Eba yi biraz daha sadeleştirerek kullanışı kolay olabilir. 

 Canlı ders sayısının fazla olmasindan dolayı öğrenciler aşırı yorulmakta ve sıkılmaktadır. Ders sayısının 

azaltılması bir kaç ana dersin canlı ders olarak verilmesi.  

 


