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Özet
Yapılan araĢtırmada, taĢımalı eğitim yapılan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlara
iliĢkin öğretmen görüĢlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıĢtır. Belirlenen amaç
doğrultusunda nitel araĢtırma desenlerinden olgu bilim deseni araĢtırmanın modeli olarak
belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında
kamu ilkokullarında görev yapan 12 sınıf öğretmeni dâhil edilmiĢtir. 12 sınıf öğretmeni ile
araĢtırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı
ile görüĢmeler yapılmıĢtır. AraĢtırmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanan
veriler, içerik analizi yolu ile çözümlenip raporlaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma taĢımalı eğitim yapan
ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi sonrası okullarında öğrenme
kayıpları, telefon bağımlılığının artması, bilgisayar bağımlılığının artması, motivasyon
düĢüklüğü, öğrenmede isteksizlik, sağlık sorunlarının artması, disiplin sıkıntısı ve okul
kültürünün unutulması konularında problem yaĢadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca
araĢtırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile ilgili olarak problemler yaĢadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır. YaĢanan sorunların ders fark etmeksizin sınıf yönetim problemlerinin
tüm derslerde mevcut olduğunun ve disiplinsiz davranıĢlar, alıĢkanlıklar, iletiĢim zayıflığı
konularının yaĢanan problemlerin nedeni olduğu sonucuna eriĢilmiĢtir.
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TEACHER'S OPINIONS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED AFTER THE
PANDEMIC IN PRIMARY SCHOOLS WITH CARRIED EDUCATION
Abstract
In the study, it was aimed to determine the opinions of teachers about the problems
experienced after the pandemic in primary schools with bussed education. In line with the
determined purpose, the phenomenology design, one of the qualitative research designs, was
determined as the model of the research. With the purposeful sampling method, 12 classroom
teachers working in public primary schools in the 2021-2022 academic year were included in
the research. Interviews were conducted with 12 classroom teachers through a semistructured interview form prepared for the purposes of the research. The data collected
through the semi-structured interview form in the research were analyzed and reported
through content analysis. It has been concluded that the classroom teachers working in the
primary schools that carry out transported education have problems in the post-pandemic
schools in terms of learning losses, increase in phone addiction, increase in computer
addiction, low motivation, reluctance to learn, increase in health problems, lack of discipline
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and forgetting school culture. In addition, it was concluded in the study that classroom
teachers had problems with classroom management. It has been concluded that classroom
management problems are present in all lessons, regardless of the lesson, and that
undisciplined behaviors, habits, and poor communication are the causes of the problems
experienced.
Keywords: Transported Education, Primary School, Pandemic, Teacher, Distance Education.
1. GĠRĠġ
8 yıllık zorunlu eğitimin kabul edilmesiyle zorunluluk kapsamında bütün öğrencilerin
eğitime kavuĢturulma zorunluluğu, dağınık ve küçük yerleĢim yerlerindeki öğrencilerin
ilköğretime dâhil edilmek istenmesi, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasında okuyan öğrencilerin
bağımsız ilkokullara taĢınarak daha kaliteli bir eğitim ve öğretim almasını sağlama
gereksinimi Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından taĢımalı eğitim
projesini baĢlatmasına neden olmuĢtur (Kavak, 1997).
Öğrencilerin taĢınarak eğitime kavuĢturulması iĢi ilk olarak 1989-1990 Eğitim
Öğretim yılının ikinci yarısında ilköğretim kademesinde Kocaeli ilinde 2 ve Kırıkkale ilinde
3 merkez pilot uygulamaya alınarak uygulanmıĢtır. Belirlenen 5 merkezde toplam 12 okulda
305 öğrenci 5 merkez okula taĢınmıĢtır. Pilot uygulamalardan sonra dönemin Ġlköğretim
Genel Müdürü A. Ekrem Yangın Ģu açıklamalarda bulunmaktadır: TaĢımalı eğitim
uygulamasıyla fırsat eĢitliği sağlanmıĢ, taĢınan öğrenciler normal eğitim yapan okullara
kavuĢmuĢtur. TaĢınan yerlerde birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının bitmesiyle öğretmen
yetersizliği azalmıĢtır. Özellikle kız öğrencilerde okullaĢma oranı artmıĢtır. Eğitimde nitelikli
bir ortam sağlanmıĢtır. TaĢımalı eğitim ile öğrencilerin baĢarı durumu artmıĢtır. TaĢımalı
eğitim kapsamındaki çocuklar kültürel ve sosyal yönden geliĢmiĢ çevrelere girmeleri ile
temizlik, giyim ve sağlık konusunda daha olumlu davranıĢlar geliĢmiĢtir. TaĢımalı eğitim ile
küçük yerleĢim yerlerindeki okul ve lojman yapımları durdurulmuĢtur. TaĢımalı eğitimden
dolayı kapatılan okullara ödenek gönderilmediğini belirterek taĢımalı eğitim uygulamasını
değerlendirmiĢtir (Yangın, 1991).
Pilot uygulamalarda elde edilen baĢarı ve avantajlar dikkate alınarak 1990-1991
Eğitim Öğretim yılında dokuz ilde EskiĢehir, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Van,
Konya, Kocaeli ve Kırklareli illerinde de taĢımalı eğitim uygulamasına geçilmiĢtir. 11 Nisan
2012'de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile birlikte sadece ilköğretimi kapsayan taĢımalı
eğitim ortaöğretim kademesini de içine alacak Ģekilde geniĢlemiĢtir. TaĢımalı eğitimin
olumlu yanlarının olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak, beraberinde birtakım zorlukları da
ortaya çıkarmıĢtır. Ortaya çıkan zorluklar taĢımalı eğitimin sağlıklı ve düzenli iĢlemesine
engel teĢkil etmektedir. YaĢanan zorlukların ortaya çıkarılması, analiz edilmesi ve tespit
edilen zorluklara karĢı gerçekçi çözümlerin bulunması taĢımalı eğitim sisteminin daha
sağlıklı ve düzenli iĢlenmesine ve maksimum fayda vermesinde etkili olacaktır (Recepoğlu,
2009).
Ġlk defa Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan Ģehrindeki canlı hayvan pazarından
çıktığı düĢünülen bu hastalık kısa bir zamanda epidemik bir hale dönüĢmüĢtür (Üstün ve
Özçiftçi, 2020). Virüs çok hızlı bir yayılım gösterdi. Bu hızlı yayılım sonrası 11 Mart’ta
DSÖ (WHO) bu hastalığı bir pandemi olarak kabul eden kararını açıkladı ve tüm dünyayı
acil tedbir almak noktasında uyardı. Bu kararla birlikte dünya sağlık konusunda tam
anlamıyla alarma geçti. Önce maske temini daha sonra ise aĢı çalıĢma gündemi tüm dünyayı
sardı. Tabi bu bir salgın olması sebebiyle sadece sağlık alanını tahrip etmekle kalmadı baĢta
ekonomi, ticaret olmakla birlikte eğitim alanının da çok kötü etkiledi. Eğitime olumsuz

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 2022, Year 8, Volume 18

etkileri bazı rakamsal ifadelerle açıklanıyor olsa da eğitimin çıktılarının alınması uzun süre
istediğinden dolayı tam anlamıyla da yıkımın boyutu anlaĢılmamaktadır. UNESCO’nun
yaptığı bir tespitte 27 Mart 2020 tarihiyle birlikte 1.5 milyardan daha fazla öğrencinin
olumsuz etkilendiğini açıklanmıĢtır (KeleĢ vd., 2020). Ġfade edilen durumlardan dolayı
teknolojik araç olan internetin de eğitim sürecinde kullanılmasını gerektirmiĢ bunun
sonucunda da uzaktan eğitim süreci daha sık gündeme gelerek Dünya çapında eğitim
sistemlerinin baĢat faktörü haline gelmiĢtir.
21.yüzyıl dünyasında hızla güncellenen, değiĢen ve geliĢen bilgi karĢısında insanların
öğrenmeye olan ihtiyaçlarının artması (Aydemir, 2018), geliĢen uydu, fiber optik, internet,
tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve diğer teknolojik geliĢmeler eğitimin çehresini ve Ģeklini de
değiĢmeye zorlamıĢ ve bu değiĢim sonucunda da yeni öğretim modelleri, teknikleri ve
yöntemleri ortaya çıkmıĢtır (ĠĢman, 2011). Bu da teknolojik araç olan internetin de eğitim
sürecinde kullanılmasını gerektirmiĢ bunun sonucunda da uzaktan eğitim kavramı ortaya
çıkmıĢtır.
Uzaktan eğitimin, geleneksel öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin bazı
eksiklikleri ve sınırlılıkları sebebiyle öğrenme-öğretme etkinliklerinin bilgi iletiĢim
aracılığıyla sanal bir ortamda gerçekleĢtirilmesidir (ĠĢman, 2008). Uzaktan eğitim; kaynak ve
alıcıların öğrenme-öğretme süreci boyunca birbirlerinden farklı ortamlarda bulundukları,
öğrenenlere esnek ve özgür bir öğrenme fırsatı sağlayan, alıcılar ve kaynak arasındaki
etkileĢim ve iletiĢimin bilgisayar ve diğer teknolojik araçlar ile yapıldığı sistematik ve planlı
bir eğitim modelidir (UĢun, 2006). Uzaktan eğitim, birçok öğretim etkinliği ve iĢlevinin,
öğretici ve öğrenenin birbirinden uzakta oldukları ortamlarda yapılan formal bir eğitim
Ģeklidir (Verduin ve Clark, 1994). Aynı öğrenme-öğretme ortamlarını paylaĢmayan öğrenen
ve öğreticilerin öğrenme-öğretme uygulama ve faaliyetlerini geleneksel posta-mektup
hizmetleri ve iletiĢim teknolojileriyle gerçekleĢtirdikleri bir modeldir (ĠĢman, 2003).
Uzaktan eğitim, öğrenme sürecinin uzaktan olarak gerçekleĢtirilirken
sistematikleĢtirilmesi, tıpkı geleneksel eğitim modellerinde olduğu gibi, öğretici ve
öğrenenlerin sınıf, grup ya da seminerler gibi klasik mekânlarda bir arada oldukları bir eğitim
modelidir (UĢun, 2006). Kısacası uzaktan eğitim; teknolojinin günlük hayatımıza sağladığı
katkı ve avantajların eğitim alanında da kullanılmasıdır (Özdemir vd., 2004).
Uzaktan eğitim kendi arasında iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan senkron eğitim;
canlı ve ekseriyetle belirli bir program içerisinde yürütülen ve öğrenme-öğretme odaklı
etkileĢim olarak tasvir edilmektedir (UĢun, 2006). Söz konusu bu ortam farklı mekânları da
içinde barındırabilirken, öğrenme eĢ zamanlı gerçekleĢmektedir. Günümüzde birçok kurum
ve kuruluĢ bünyesinde gerçekleĢtirilen uzaktan eğitim derslerinin büyük bir kısmı senkron
olarak yapılmaktadır. Senkron uzaktan öğrenme ortamında, öğrenen ve öğreten arasında eĢ
zamanlı etkileĢimin olması oldukça yüksek bir etkileĢim ortamı sağladığı düĢünülmektedir
(Kırık, 2014).
Uzaktan eğitim modeline öğrenciler perspektifinden bakıldığı zaman son derece
zaman esnekliğine sahip bireysel ve bağımsız öğrenmeye fırsat tanıyan, öğretmen ve öğrenci
arasında çift boyutlu bir iletiĢim ve etkileĢimin olduğu, çok sayıda bireyin bulundukları
konumda eğitim alabilme fırsatı, elektronik medya ya da bireye özel iletiĢim ve bilgi
teknolojilerinin kullanıldığı görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak, öğretme-öğrenme
faaliyetlerinde verilmek istenen bilgi ve mesajın alıcılara iletiĢim teknolojileri vasıtası ile
sağlandığı bir modeldir (Yurdakul, 2005).
ĠĢman’a (2008) göre uzaktan eğitim, kiĢilere kendi kendilerine öğrenme imkânı
sunmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinin birçok ülkede önemli hale gelmesinin en önemli
nedenlerinden biri ise toplumda farklı bireysel özellikleri bulunan kiĢileri bir araya getirmesi
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ve uluslararası nitelikte hizmet vermesidir. Uzaktan eğitim programları, öğrencilerin ve
öğretmenlerin bağımsız, bireysel ve grup çalıĢma ortamlarına olanak sağlamaktadır.
Dünyanın farklı yerlerinde yaĢayan kiĢiler, bu eğitim sistemiyle etkili iletiĢim kurma fırsatı
yakalamıĢtır.
Uzaktan eğitim sistemlerinin sağladıkları avantajlar Ģunlardır (KarataĢ, 2008; UĢun,
2006; Kaya, 2002; Nizam, 2004): Bireylere çeĢitli eğitim olanakları verir. Fırsat eĢitsizliğini
minimum seviyeye indirir. Kitlesel Ģekilde eğitim verilmesine olanak sağlar. Eğitimde
maliyetleri önemli oranda azaltır. Eğitim kalitesini arttırır. Öğrencilere hem çalıĢma hem de
zaman açısından esneklik sağlar. Zengin öğrenme ortamı sağlar. Bağımsız öğrenmeyi sağlar.
Bilginin ilk kaynaktan alınmasını sağlar. BaĢarının aynı koĢullarda belirlenmesini sağlar.
Farklı biçimlerdeki kaynaklara eriĢme olanağı sağlar. Kaynaklara ulaĢırken zaman ve mekân
bağımsızlığı sunar. Uzaktan değerlendirme ve anında geri bildirim olanağı sağlar. Öğrenme
sorumluluğunu bireye yüklemesi sayesinde bireylerin bilgiye eriĢim ve giriĢimcilik yönlerini
ve kendi kendine karar verme yeteneklerini geliĢtirir. ÇalıĢan bireylere iĢlerine devam
ederken eğitimlerini sürdürme ve kendilerini geliĢtirme ve meslekte yükselme imkânı sunar.
Güncellenebilir ölçme ve değerlenme araç ve yöntemleri sunar.
Birçok yönden avantajlar sağlayan uzaktan eğitim sistemlerinin dezavantajlarının bir
kısmı Ģöyledir (Kaya, 2002; UĢun, 2006; KarataĢ, 2008; Nizam, 2004): Yüz yüze iletiĢim
kolaylıkla sağlanamaz. ĠletiĢim eksikliği nedeniyle de tepkiler anında ölçülemez.
Öğrencilerin sosyalleĢmelerini engeller. Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alıĢkanlığı
olmayan bireylere yeterince yardım sağlayamaz. ÇalıĢan öğrencilerin dinlenme zamanını
elinden alır. Uygulamaya dönük derslerden yeterince yararlanılamaz. Öğrenme sürecinde
karĢılaĢılan öğrenme güçlükleri anında çözülemez ve buna bağlı olarak sorunlar ortaya
çıkabilir. Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile öğrenci iletiĢiminde sıkıntılar ortaya
çıkabilir. Sınıf psikolojisinin kaybolması sonucunda kontrol mekanizmasında boĢluklar
oluĢabilir. Psiko-motor davranıĢların kazandırılmasında etkili değildir. GeliĢen sistemlerle
birlikte teknik bilgi ihtiyacı duyulabilir. Süreçte yaĢanan teknik sorunlar öğrenme sürecini
olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim kalitesini düĢürmektedir. Sürekli olarak geliĢen
yazılımlar güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bireysel çalıĢmaya yatkın olmayan bireyler
için etkili bir öğretim süreci gerçekleĢemez. Uzaktan eğitim sistemlerinin yatırım maliyeti
yüksektir. Kimi zaman beklenenden bile daha yüksek olabilir. Donanım yetersizliğinden
dolayı bireyde strese sebep olabilir. Değerlendirme sürecinde güvenilirlik oranı düĢüktür.
Eğitim sürecinde anında geribildirim olmaması öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Uzaktan
eğitim sistemlerinde genellikle öğrenci destek hizmetleri yetersiz kalmaktadır.
Öğrencilerin büyük bir kısmı için sadece uzaktan eğitim uygulamaları etkili bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmemektedir. Bu sebeple öğretim sürecinin yüz yüze eğitimle
desteklenmesi gerekmektedir (Ayvacı ve Ernas, 2013). Ayrıca uygulamalı dersler için sanal
sınıfların ve simülasyonlarının oluĢturulması oldukça zordur, oluĢturulsa bile gerçeklik
hissini vermeyebilir.
Uzaktan eğitimin uygulama boyutuna iliĢkin olarak da pek çok sorun mevcuttur.
Uzaktan eğitimde kullanılan sistemler bu sorunları gidermede yetersiz kalmaktadır. Ġleri
derecede ders planlama ve yönetim süreci gerektirmektedir. Eğitim sürecinde öğretmenin
rolünü indirgemektedir. Öğretenin ders hâkimiyetini azaltmaktadır. EtkileĢim olsa dahi sınırlı
düzeyde gerçekleĢebilmektedir.
Covid 19 sürecinde yapılan tüm merkezi ve yerel sınavlar ertelenmiĢ veya online
platformlara aktarılmıĢtır. Eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye
baĢlanmıĢtır. Toplumun büyük kesimini etkisi altına alan bu süreç boyunca özellikle biliĢim
teknolojileri açısından eğitimin etkinliğinin artırılması noktasında daha etkin yenilikçi
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adımlara gereksinim olduğu fark edilmiĢ, karĢı karĢıya kalınan sorunların çözümü için yeni
araĢtırmaların yararlı olacaktır (Can 2020). Bu kapsamda pandemi süreci ile birlikte çeĢitli
sorunlar ortaya çıktığı çeĢitli araĢtırmalarla ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan
araĢtırmada ise pandemi sürecinin oluĢturuduğu olumsuz durumun pandemi sonrasında ne tür
problemlere yol açtığı taĢımalı eğitim yapılan okullar bağlamında incelenmiĢtir.
1.1. AraĢtırmanın Amacı
Yapılan araĢtırmada, taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan
sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda araĢtırmanın temel problem cümlesi “Sınıf öğretmenlerinin taĢımalı
eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlara iliĢkin görüĢleri nelerdir?”
Ģeklindedir. AraĢtırmanın belirlenen temel problem cümlesi çerçevesinde aĢağıdaki alt
problemlere yanıt aranmıĢtır:









TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sonrası okullarında karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sonrası sınıf yönetimiyle ilgili karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sonrası yaĢanan sorunların öğrencinin baĢarısını ne düzeyde etkilediğine iliĢkin
görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sonrası yaĢanan sorunların ders iĢleniĢini nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sonrası yaĢanan sorunların kendileri nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi öncesi
ve pandemi sonrası görülen farklılıklara iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandeminin
öğrencilerin sınıf içerisinde tutumları etkileme durumuna iliĢkin görüĢleri nelerdir?
TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi
sürecinin kendilerinin ve öğrencilerin performanslarında oluĢturduğu değiĢikliklere
iliĢkin görüĢleri nelerdir?

2. YÖNTEM
AraĢtırmanın üçüncü bölümü olan yöntem bölümünde araĢtırmada tercih edilen
model, araĢtırmaya dâhil edilen çalıĢma grubu, araĢtırmanın amaçları doğrultusunda
kullanılan veri toplama araçları, süreç içerisinde araĢtırma verilerinin nasıl toplandığı ve nasıl
analiz edildiğine iliĢkin açıklamalara yer verilmiĢtir.
2.1 AraĢtırmanın Modeli
ÇalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıĢtır. Olgu bilim
deseni farkında olduğumuz fakat derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayıĢa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016).
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2.2 ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kamu ilkokullarında
görev yapan 12 sınıf öğretmeni oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubundaki sınıf öğretmenleri
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda uzaktan eğitim sürecinin yürütülmüĢ
olması, taĢımalı eğitimin yapılmıĢ olması ve en az 5 yıl mesleki kıdeme sahip olması ölçüt
olarak belirlenmiĢtir. Bu ölçütler, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri, öğretmenleri, okulu daha
iyi tanıması ve alanda tecrübeli olmaları ile geçerliliği yüksek değerlendirmeler yapması için
belirlenmiĢtir.
AraĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %50’sinin erkek (n=6), kalan %50’sinin de
kadın (n=6) öğretmenlerden oluĢmaktadır. Ayrıca araĢtırmaya katılım gösteren sınıf
öğretmenlerinin %25’i 6-10 yıl arası (n=3), %25’i 10-15 yıl arası (n=3), %25’i 16-20 yıl arası
(n=3) ve geriye kalan %25’i de 21 yıl üstü (n=3) mesleki kıdeme sahiptir.
2.3 Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında öncelikle olarak alan taraması yapılarak çalıĢmaya gönüllü
olarak katılım göstermek isteyen kamu ilkokullarında görev yapan öğretmenler
belirlenmiĢtir. Daha sonra araĢtırmaya katılım ölçütlerini sağlayan 12 gönüllü sınıf öğretmeni
çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmaya dâhil edilen sınıf öğretmenlerine araĢtırmacılar
tarafından hazırlanan taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlara
iliĢkin öğretmen görüĢlerinin neler olduğunu belirlemek için yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
formundaki sorular yöneltilmiĢtir. Son hali uzman görüĢleri doğrultusunda oluĢturulan yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formunda sınıf öğretmenlerinin görüĢlerini belirlemeye yönelik 8
soru bulunmaktadır. Bu sorular Ģu Ģekildedir:
1. Pandemi sonrası okulunuzda ne tür problemlerle karĢılaĢıyorsunuz?
2. Pandemi sonrası özellikle hangi derslerde sınıf yönetimiyle ilgili problem yaĢıyorsunuz?
Sizce bunun nedeni neler olabilir?
3. Pandemi sonrası yaĢanan sorunların öğrencinin baĢarısını ne düzeyde etkilemektedir?
4. Pandemi sonrası yaĢanan sorunların ders iĢleniĢini nasıl etkilemektedir?
5. Pandemi sonrası yaĢanan sorunlar sizi nasıl etkilemektedir?
6. Pandemi öncesiyle pandemi sonrasını karĢılaĢtırıldığında ne tür farklılıklar yaĢıyorsunuz?
7. Pandemi sonrası etkileri öğrencilerde sınıf içerisinde tutumlarını nasıl etkiledi?
8. Pandemi süreci sizin ve öğrencilerinizin performansında bir değiĢikliğe sebep oldu mu?
Olduysa sebeplerini açıklar mısınız?
AraĢtırmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunun hazırlanmasından sonra kamu
ilkokullarında görev yapan 12 sınıf öğretmeni amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir.
12 sınıf öğretmeni belirlendikten sonra sınıf öğretmenleri ile ortalama otuz beĢ dakika süren
görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler sınıf öğretmenlerinin kendileri için uygun
olduğunu bildirdikleri mekânlarda yüz yüze sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmıĢtır.
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2.4 Verilerin Çözümlenmesi
GörüĢme formu ile elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamında Microsoft Word
dosyasına aktarılarak metin haline getirilmiĢtir. Metin haline getirilen veriler kodlama
metodu kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuĢtur (Tedmem, Palancı, Kandemir ve
Dündar, 2014).
AraĢtırmada elde edilen veriler araĢtırmacı tarafından içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiĢtir. Ġçerik analizi yapılırken her bir soruya iliĢkin sınıf öğretmenlerinin görüĢleri
kodlara, kodlardan da temalar oluĢturulmuĢtur. Bu iĢlemler yapılırken sınıf öğretmenlerine
Ö1, Ö2…Ö12’ye kadar kod verilmiĢtir.
AraĢtırmada içerik analizi dört basamakta gerçekleĢtirilmiĢtir:
1. GörüĢme formu ile toplanan verilerdeki sınıf öğretmenlerinin görüĢleri yazılı metin
haline getirilmiĢ ve görüĢlerden yola çıkılarak kodlamalar yapılmıĢtır.
2. Kodlar bir araya getirilerek çeĢitli temalar oluĢturulmuĢtur.
3. OluĢturulan tema ve kodlar düzenlenmiĢtir.
4. Bulguların tanımlaması ve yorumlanması yapılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016).
3. BULGULAR
Bu bölüm altında, sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre taĢımalı eğitim yapan
ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunların neler olduğunu belirlemek için yapılan
görüĢmeler sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. GörüĢmeler sonucu elde edilen
bulgular aĢağıda verilmiĢtir.
3.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası okullarında karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt
problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası okulunuzda ne tür problemlerle
karĢılaĢıyorsunuz?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri çeĢitli
problemler bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 1’de karĢılaĢılan problemlerin dağılımı yer
almaktadır.
Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin birinci görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
KarĢılaĢılan Problemler
Öğretmen
Öğrenme kayıpları
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Telefon bağımlılığının artması
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Bilgisayar bağımlılığının artması
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Motivasyon düĢüklüğü
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Öğrenmede isteksizlik
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Sağlık sorunlarının artması
1, 2, 6, 8, 10, 11, 12
Disiplin sıkıntısı
1, 2, 4, 5, 7, 9
Okul kültürünün unutulması

3, 8, 9, 11, 12

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

f
11
10
10
9
9
7
6

%*
91,6
83,3
83,3
75,0
75,0
58,3
50,0

5

41,6
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AraĢtırmanın “Pandemi sonrası okulunuzda ne tür problemlerle karĢılaĢıyorsunuz?”
görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %91,6’sı öğrenme kayıpları
(f=11), %83,3’ü telefon bağımlılığının artması (f=10), %83,3’ü bilgisayar bağımlılığının
artması (f=10), %75’i motivasyon düĢüklüğü (f=9), %75’i öğrenmede isteksizlik (f=9),
%58,3’ü sağlık sorunlarının artması (f=7), %50’si disiplin sıkıntısı (f=6), %41,6’sı ise okul
kültürünün unutulması (f=5) konularında problem yaĢadıklarına yönelik görüĢ
bildirmiĢlerdir.
Öğrenme Kayıpları: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %91,6’sı
(f=11), pandemi ile birlikte öğrencilerde büyük öğrenme kayıplarının olduğunu belirtmiĢtir.
Özellikle birinci sırada yazma becerisi olmak üzere, okuma becerisinde ve dört iĢlem
becerileri konusunda öğrenme kayıpları yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir.
Telefon Bağımlılığının Artması: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ü (f=10), pandemi ile birlikte öğrencilerde telefon bağımlılığında artıĢ olduğunu
belirtmiĢtir. Özellikle derslerin uzaktan eğitim süreçleri ile iĢlenmesinden dolayı öğrencilerin
telefon kullanım sürelerinde artıĢ olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu artıĢın beraberinde telefon
bağımlılığı gibi negatif içerik barındıran bir bağımlılık türü ile yüz yüze gelmelerine neden
olduğuna vurgu yapmıĢlardır.
Bilgisayar Bağımlılığının Artması: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ü (f=10), pandemi ile birlikte öğrencilerde bilgisayar bağımlılığında artıĢ olduğunu
belirtmiĢtir. Özellikle derslerin uzaktan eğitim süreçleri ile iĢlenmesinden dolayı öğrencilerin
telefon ile birlikte bilgisayar kullanım sürelerinde artıĢ olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu artıĢın
beraberinde telefon bağımlılığında olduğu gibi bilgisayar bağımlılığına neden olduğuna
vurgu yapmıĢlardır.
Motivasyon DüĢüklüğü: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %75’i
(f=9), pandemi ile birlikte öğrencilerde motivasyon düĢüklüğünün yaĢandığını belirtmiĢtir.
Uzaktan eğitim ile verilen eğitimlerden dolayı öğrencilerin istedikleri zaman videoları tekrar
izleme, ders içeriklerine anlık ulaĢma gibi olanaklara alıĢmaları çeĢitli konularda motivasyon
düĢüklüklerine neden olduğunu belirtmiĢlerdir.
Öğrenmede Ġsteksizlik: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %75’i
(f=9), pandemi ile birlikte öğrencilerde öğrenmeye ve okula karĢı isteksizi davranıĢlar
gördüklerini belirtmiĢtir. Bu davranıĢların yüz yüze eğitim yapılan döneme göre daha fazla
olduğuna vurgu yapmıĢlardır.
Sağlık Sorunlarının Artması: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%58,3’ü (f=7), pandemi ile birlikte öğrencilerde özellikle göz problemlerinde artıĢ olduğunu
belirtmiĢtir. Özellikle gözlük kullanan öğrenci sayısında gözle görülür bir artıĢın olduğuna
vurgu yapmıĢlardır. Bunun yanında az da olsa iĢitme ve boyun bölgesinde yaĢanan sorunlara
yönelik Ģikâyetlerin pandemi sonrasında okullarda daha çok duyulmaya baĢladığını ifade
etmiĢlerdir.
Disiplin Sıkıntısı: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %50’si (f=6),
pandemi ile birlikte öğrencilerde disiplin problemlerinin ön plana çıktığını belirtmiĢtir. Bu
durumun genel olarak bütün eğitim kademelerinde görüldüğüne vurgu yapmıĢlardır.
Öğretmenler bu durumun öğrencilerin uzun süre okul disiplininden uzak zaman
geçirmelerinden kaynaklandığını ifade etmiĢlerdir.
Okul Kültürünün Unutulması: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%41,6’sı (f=5), pandemi ile birlikte okul kültürünün unutulduğuna yönelik öğrenci
davranıĢları gözlemlediklerini ifade etmiĢtir. Özellikle öğrencilerin okula geliĢ saatlerinde,
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derse giriĢ-çıkıĢ saatlerinde pandemi öncesine göre kurallara uyma konusunda yeterli
davranıĢları göstermediklerine vurgu yapmıĢlardır.
3.2. Ġkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası sınıf yönetimiyle ilgili karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri nelerdir?”
alt problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası özellikle hangi derslerde sınıf
yönetimiyle ilgili problem yaĢıyorsunuz? Sizce bunun nedeni neler olabilir?” görüĢme
sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri çeĢitli problemleri nedenleri ile birlikte
bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 2’de karĢılaĢılan problemler ve nedenlerinin dağılımı yer
almaktadır.
Tablo 2. Sınıf öğretmenlerinin ikinci görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
KarĢılaĢılan Problemler
Disiplinsiz davranıĢlar
AlıĢkanlıklar
ĠletiĢim zayıflığı

Öğretmen
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12
3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12

f
10
9
8

%*
83,3
75,0
66,6

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi sonrası özellikle hangi derslerde sınıf yönetimiyle ilgili
problem yaĢıyorsunuz? Sizce bunun nedeni neler olabilir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin tamamı sınıf yönetimi ile ilgili problemler yaĢadıklarını
bildirmiĢlerdir. Sınıf öğretmenlerin ders fark etmeksizin sınıf yönetim problemlerinin tüm
derslerde mevcut olduğunu ifade etmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ü disiplinsiz davranıĢlar (f=10), %75’i alıĢkanlıklar (f=9), %66,6’sı ise iletiĢim
zayıflığı (f=8) konularının yaĢanan problemlerin nedeni olarak bildirmiĢlerdir.
Disiplinsiz DavranıĢlar: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ünün (f=10), öğrencilerin pandemi ile birlikte disiplin yaĢamaya alıĢmalarının bu
sorunun ortaya çıkmasına neden olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Ayrıca sınıf öğretmenleri
okuldaki gibi evde ailelerin yeterli ciddiyetle kural koymamaları veya koydukları kurallara
riayet etmemelerinden dolayı öğrencilerde disiplinsiz davranıĢlarının arttığına değinmiĢlerdir.
AlıĢkanlıklar: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %75’inin (f=9),
öğrencilerin pandemi ile birlikte çeĢitli alıĢkanlık edinmeleri sınıf yönetiminde sorunların
çıkmasına eden olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Ayrıca sınıf öğretmenleri özellikle derslerde
telefon ile oynama alıĢkanlığının pandemi sonrası yüz yüze eğitimin baĢladığı dönemlerde
çok sık rastlanan bir durum olduğunu, bu durumun öğretmenlerin kararlı davranıĢları ile
ortadan kalktığına vurgu yapmıĢlardır.
ĠletiĢim Zayıflığı: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %66,6’sının
(f=8), pandemi sürecinde öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileĢimin azalmasından dolayı
iletiĢim zayıflığının da ortaya çıktığına vurgu yapmıĢlardır. AraĢtırmaya katılan sınıf
öğretmenleri, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletiĢimin zayıf olmasının beraberinde sınıf
yönetim problemlerini ortaya çıkardığına değinmiĢlerdir.
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3.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların öğrencinin baĢarısını ne düzeyde etkilediğine iliĢkin
görüĢleri nelerdir?” alt problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası yaĢanan sorunların
öğrencinin baĢarısını ne düzeyde etkilemektedir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf
öğretmenleri çeĢitli görüĢler bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 3’te bu görüĢlerin dağılımı yer
almaktadır.
Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin üçüncü görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
ÇeĢitli GörüĢler
Yüksek düzeyde
Orta düzeyde

Öğretmen
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
6, 9, 11, 12

f
8
4

%*
66,7
33,3

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi sonrası yaĢanan sorunların öğrencinin baĢarısını ne düzeyde
etkilemektedir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %66,7’si
pandemi ile birlikte yaĢanan sorunların öğrencilerin baĢarılarını yüksek düzeyde etkilediği
(f=8), %33,3’ü ise pandemi ile birlikte yaĢanan sorunların öğrencilerin baĢarılarını orta
düzeyde etkilediği (f=4) konusunda görüĢ bildirmiĢlerdir.
Yüksek Düzeyde Etki: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%66,7’sinin (f=8), pandemi sürecinde yaĢananların öğrencilerin baĢarısına yüksek düzeyde
etki ettiğine vurgu yapmıĢlardır. Bu durumun oluĢmasına sınıf öğretmenleri, bazı
öğrencilerin taĢımalı eğitim yapılan okulların coğrafi yapısından kaynaklı olarak olanak
yoksunluğunu gerekçe göstermiĢlerdir. Yüz yüze eğitim döneminde baĢarı gösteren bazı
öğrencilerin pandemi döneminde aynı baĢarıyı gösterememelerinden dolayı pandemi sonrası
sorunlar yaĢadıklarına vurgu yapmıĢlardır. Bu durumun öğrencilerin olanaklarının
yoksunluğundan kaynaklandığına özellikle değinmiĢlerdir.
Orta Düzeyde Etki: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %33,3’ünün
(f=4), pandemi sürecinde yaĢananların öğrencilerin baĢarısına orta düzeyde etki ettiğine
vurgu yapmıĢlardır. Bu durumun oluĢmasına sınıf öğretmenleri, bir önceki maddede olduğu
gibi bazı öğrencilerin olanak yoksunluğunu gerekçe göstermiĢlerdir. Fakat kısmi olarak bu
durumdan etkilenenlerinin olanaklarının, yüksek düzeyde etkilenenlere göre kısmen daha iyi
olmasından kaynaklı olduğuna vurgu yapmıĢlardır.
3.4. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların ders iĢleniĢini nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası yaĢanan sorunların ders
iĢleniĢini nasıl etkilemektedir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri
çeĢitli görüĢler bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 4’te bu görüĢlerin dağılımı yer almaktadır.
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Tablo 4. Sınıf öğretmenlerinin dördüncü görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
KarĢılaĢılan Sorunlar
Olumsuz
Kısmi yarar

Öğretmen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
4, 6, 8, 10, 11

f
12
5

%*
100
41,6

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi sonrası yaĢanan sorunların ders iĢleniĢini nasıl
etkilemektedir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tamamı dersin
iĢleniĢinin olumsuz etkilendiğini belirtmiĢtir. Bunun yanında sınıf öğretmenlerinin %41,6’sı
da pandemi ile birlikte teknolojik araç-gereçlerin aktif olarak kullanma becerisinin öğretmen
ve öğrencilerce artması ile beraber pandeminin kısmi olarak ders iĢleniĢine yarar sağladığını
(f=5) belirtmiĢlerdir.
Olumsuz: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin tamamı (f=12), pandemi
sürecinde yaĢananların pandemi sonrasında ders iĢleniĢine olumsuz etki ettiğine vurgu
yapmıĢlardır. Öğretmenlerin öğrenme kayıpları yaĢayan öğrencilerin iyi bir
hazırbulunuĢlukla okula gelmemelerinden dolayı ders iĢleniĢinin olumsuz etkilendiğini
belirtmiĢlerdir.
Kısmi Yarar: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %41,6’sının (f=5),
pandemi sürecinde yaĢananların pandemi sonrasında ders iĢleniĢine kısmi olarak yarar
sağladığına vurgu yapmıĢlardır. Öğretmenler pandemi ile birlikte teknolojik araç-gereç
kullanım becerilerinin artmasının pandemi sonrası ders iĢleniĢine kısmi olarak pozitif
yansıdığını belirtmiĢlerdir.
3.5. BeĢinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların kendileri nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt
problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası yaĢanan sorunlar sizi nasıl
etkilemektedir?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri çeĢitli görüĢler
bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 5’te bu görüĢlerin dağılımı yer almaktadır.
Tablo 5. Sınıf öğretmenlerinin beĢinci görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
Etkiler
Öğretmen
Ġsteksizlik
2, 4, 6, 7, 9, 11
Performans düĢüklüğü
4, 8, 9, 10, 12
Motivasyon düĢüklüğü
6, 7, 9, 11

f
6
5
4

%*
50,0
41,6
33,3

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi sonrası yaĢanan sorunlar sizi nasıl etkilemektedir?” görüĢme
sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %50’si pandemi sonrası yaĢanan
sorunların kendilerinde isteksizlikliğe (f=6), %41,6’sı performans düĢüklüğüne (f=5),
%33,3’ü motivasyon düĢüklüğüne (f=4) neden olduğunu bildirmiĢtir.
Ġsteksizlik: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %50’sinin (f=6),
pandemi sürecinde yaĢanan sorunların kendilerinde isteksizliğe neden olduğunu
belirtmiĢlerdir. Bunun nedeni olarak okullarının taĢımalı eğitim bölgesi olması nedeni ile
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pandemiden normal eğitim yapan okullara göre daha fazla zarar görerek ayrılmalarını
gerekçe göstermiĢlerdir.
Performans DüĢüklüğü: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%41,6’sının (f=5), pandemi sürecinde yaĢanan sorunların kendilerinde performans
düĢüklüğüne neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu duruma gerekçe olarakta pandemi
döneminde öğrencilerin çok fazla öğrenme kayıpları yaĢamalarını gerekçe olarak
göstermiĢlerdir.
Motivasyon DüĢüklüğü: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%33,3’ünün (f=4), pandemi sürecinde yaĢanan sorunların kendilerinde motivasyon
düĢüklüğüne neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu duruma gerekçe olarakta pandemi
döneminde uzaktan eğitime alıĢmalarını gerekçe olarak göstermiĢlerdir.
3.6. Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi öncesi ve pandemi sonrası görülen farklılıklara iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt
problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi öncesiyle pandemi sonrasını karĢılaĢtırıldığında
ne tür farklılıklar yaĢıyorsunuz?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri
çeĢitli görüĢler bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 6’da bu görüĢlerin dağılımı yer almaktadır.
Tablo 6. Sınıf öğretmenlerinin altıncı görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
Farklılıklar
Öğretmen
Öğrencilerin davranıĢları
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Öğretmenlerin davranıĢları
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Velilerin okula yaklaĢımı
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Teknolojik araç-gereçlerin kullanımı
1, 4, 8, 11, 12

f
10
9
8
5

%*
83,3
75,0
66,6
41,6

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi öncesiyle pandemi sonrasını karĢılaĢtırıldığında ne tür
farklılıklar yaĢıyorsunuz?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ü pandemi öncesi ve sonrasında öğrenci davranıĢlarında değiĢiklikler olduğu (f=10),
%75’i öğrenci davranıĢlarında değiĢiklikler olduğu (f=9), %66,6’sı velilerin okula
yaklaĢımında değiĢiklikler olduğunu (f=8), %41,6’sı ise teknolojik araç-gereçlerin
kullanımında değiĢiklikler olduğu (f=5) konularında görüĢ bildirmiĢlerdir.
Öğrencilerin DavranıĢları: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%83,3’ünün (f=10), pandemi öncesinde öğrenci davranıĢları ile pandemi sonrası öğrenci
davranıĢları arasında farklılıkların olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu durumun genel olarak negatif
açıdan değiĢikliğe uğradığına vurgu yapmıĢlardır.
Öğretmenlerin DavranıĢları: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%75’inin (f=9), pandemi öncesinde öğrenci davranıĢları ile pandemi sonrası öğretmen
davranıĢları arasında farklılıkların olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu durumun teknolojik araçgereçleri öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanma açısından pozitif olduğuna değinmiĢlerdir.
Velilerin Okula YaklaĢımı: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%66,6’sının (f=8), pandemi öncesinde öğrenci velilerin davranıĢları ile pandemi sonrası
öğrenci velilerinin davranıĢları arasında farklılıkların olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu durumun
genel olarak pozitif yönde değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri
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pandemi ile birlikte veliler tarafından yüz yüze eğitimin değerinin daha iyi anlaĢıldığını
belirtmiĢlerdir. Bu yüzden de okula yaklaĢımların olumlu yönde değiĢiklikler olduğuna vurgu
yapmıĢlardır.
Teknolojik araç-gereçlerin kullanımı: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf
öğretmenlerinin %41,6’sı (f=5), pandemi döneminde öğretmen ve öğrencilerin teknolojik
araç-gereç kullanımının artması, öğretmen ve öğrencilerin teknolojik yeterliliklerinin
artmasını sağladığına vurgu yapmıĢtır. Bu konuda değiĢimin pandemi öncesine göre olumlu
yönde çok fazla değiĢtiğine özellikle değinmiĢlerdir.
3.7. Yedinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandeminin öğrencilerin sınıf içerisinde tutumları etkileme durumuna iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi sonrası etkileri öğrencilerde sınıf
içerisinde tutumlarını nasıl etkiledi?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf
öğretmenleri çeĢitli görüĢler bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 7’de bu görüĢlerin dağılımı yer
almaktadır.
Tablo 7. Sınıf öğretmenlerinin yedinci görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
Tutumlar
Öğretmen
ġiddet eğilimi
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Sabırsız davranıĢlar
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Akran zorbalığı
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Sınıf kurallarına uymama
1, 4, 8, 11, 12

f
8
6
5
4

%*
66,6
50,0
41,6
33,3

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi sonrası etkileri öğrencilerde sınıf içerisinde tutumlarını nasıl
etkiledi?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %66,6’sı pandemi
sonrasında öğrencilerin sınıf içerisinde Ģiddet eğiliminin arttığı (f=8), %50’si sabırsız
davranıĢlar gösterdiği (f=6), %41,6’sı akran zorbalığının arttığı (f=5), %33,3’ü ise sınıf
kurallarına uymama (f=4) gibi olumsuz tutumlar içerisine girdikleri yönünde görüĢ
bildirmiĢlerdir.
ġiddet Eğilimi: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %66,6’sının (f=8),
pandemi sürecinin öğrencilerde Ģiddet eğiliminin artmasına neden olduğuna vurgu
yapmıĢlardır. Bu durumun oluĢmasında etkileĢim ve iletiĢimin pandemi sürecinde
zayıflamasının öğrencileri teknolojik araçlara mahkûm etmesini göstermiĢlerdir.
Sabırsız DavranıĢlar: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %50’sinin
(f=6), pandemi sonrasında öğrencilerde sabırsız davranıĢlar gözlemlediklerini belirtmiĢlerdir.
Bu konuda özellikle erkek öğrencilerin daha sabırsız olduğuna vurgu yapmıĢlardır.
Akran Zorbalığı: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %41,6’sının
(f=5), pandemi sürecinde ve uzaktan öğretim ile birlikte disiplin sorunlarının oluĢmasının
öğrenciler arasında akran zorbalığının yaygınlaĢmasına neden olduğuna vurgu yapmıĢlardır.
Ayrıca araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri uzun süre öğrencilerin kapalı mekânda sınırlı
hareketlerle yani yasaklarla yaĢamalarının çeĢitli davranıĢ bozukluklarının oluĢmasına neden
olduğunu belirtmiĢtir.

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 2022, Year 8, Volume 18

Sınıf Kurallarına Uymama: AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin
%33,3’ü (f=4), pandemi sonrasında öğrencilerin sınıf kurallarına uymama davranıĢlarını daha
yoğun bir Ģekilde gerçekleĢtirdiklerine vurgu yapmıĢlardır. Bu duruma pandemi sürecinin
öğrencilerde oluĢturduğu rahat davranıĢlarının ve okul kurallarından uzak yaĢamın etkili
olduğunu gerekçe olarak göstermiĢlerdir.
3.8. Sekizinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sürecinin kendilerinin ve öğrencilerin performanslarında oluĢturduğu değiĢikliklere
iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt problemi kapsamında hazırlanan “Pandemi süreci sizin ve
öğrencilerinizin performansında bir değiĢikliğe sebep oldu mu? Olduysa sebeplerini açıklar
mısınız?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri çeĢitli görüĢler
bildirmiĢlerdir. AĢağıda Tablo 8’de bu görüĢlerin dağılımı yer almaktadır.
Tablo 8. Sınıf öğretmenlerinin sekizinci görüĢme sorusu hakkındaki görüĢleri
DeğiĢiklikler/Sebepler
Öğretmen
DeğiĢiklikler oldu. Öğretmen ve
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
öğrencilerin isteksizliği
DeğiĢiklikler oldu. Öğretmen ve
3, 4, 6, 7, 9, 11
öğrencilerin motivasyon düĢüklüğü

f
9

%*
75,0

6

50,0

*Yüzde hesaplaması 12 sınıf öğretmeni üzerinden hesaplanmıĢtır.

AraĢtırmanın “Pandemi süreci sizin ve öğrencilerinizin performansında bir değiĢikliğe
sebep oldu mu? Olduysa sebeplerini açıklar mısınız?” görüĢme sorusuna araĢtırmaya katılan
sınıf öğretmenlerinin %75’i öğretmen ve öğrencilerin performansında değiĢiklik olduğunu ve
bu değiĢikliğin sebebinin öğretmen ve öğrencilerin isteksizliği (f=9) olduğunu belirtmiĢlerdir.
Ayrıca araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %50’si öğretmen ve öğrencilerin
performansındaki değiĢikliğin sebebi olarak öğretmen ve öğrencilerin motivasyon düĢüklüğü
(f=6) olduğunu belirtmiĢlerdir.
DeğiĢiklikler oldu. Öğretmen ve öğrencilerin isteksizliği: AraĢtırmaya katılım
gösteren sınıf öğretmenlerinin %75’i (f=9), pandemi sürecinin öğretmen ve öğrencilerin
isteksiz davranıĢlar göstermesine neden olduğuna vurgu yapmıĢtır. Bu durumun oluĢmasına
araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri, öğrenci ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinin
oluĢturduğu bazı kolaylıklara alıĢmalarını gerekçe olarak göstermiĢlerdir.
DeğiĢiklikler oldu. Öğretmen ve öğrencilerin motivasyon düĢüklüğü: AraĢtırmaya
katılım gösteren sınıf öğretmenlerinin %50’si (f=6), pandemi sürecinin öğretmen ve
öğrencilerde motivasyon düĢüklüğüne neden olduğuna vurgu yapmıĢtır. Bu durumun
oluĢmasına araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri, öğrenci ve öğretmenlerin birçok sorunla
beraber pandemi sürecinin dezavantajlarının yeni döneme yansımasını gerekçe
göstermiĢlerdir.
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapılan araĢtırmada, taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan
sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda araĢtırmanın temel problem cümlesi “Sınıf öğretmenlerinin taĢımalı
eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlara iliĢkin görüĢleri nelerdir?”
sorusuna yanıt aranmıĢtır. Belirlenen soru çerçevesinde katılımcı sınıf öğretmenleri ile
yapılan görüĢmelerin analizi neticesinde elde edilen bulgulardan yola çıkılarak ulaĢılan
sonuçlar aĢağıda açıklanmıĢtır.












AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası okullarında karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt
problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya katılan sınıf
öğretmenlerinin öğrenme kayıpları, telefon bağımlılığının artması, bilgisayar
bağımlılığının artması, motivasyon düĢüklüğü, öğrenmede isteksizlik, sağlık
sorunlarının artması, disiplin sıkıntısı ve okul kültürünün unutulması konularında
problem yaĢadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası sınıf yönetimiyle ilgili karĢılaĢtıkları problemlere iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin tamamı sınıf yönetimi ile ilgili problemler yaĢadıkları
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmada sınıf öğretmenlerinin ders fark etmeksizin
sınıf yönetim problemlerinin tüm derslerde mevcut olduğunun ve disiplinsiz
davranıĢlar, alıĢkanlıklar, iletiĢim zayıflığı konularının yaĢanan problemlerin nedeni
olduğu sonucuna eriĢilmiĢtir.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların öğrencinin baĢarısını ne düzeyde etkilediğine
iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi
neticesinde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yarıdan fazlasının pandemi ile
birlikte yaĢanan sorunların öğrencilerin baĢarılarını yüksek düzeyde etkilediği
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların ders iĢleniĢini nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin tamamının pandeminin dersin iĢleniĢ süreçlerini olumsuz
etkilendiğine yönelik görüĢ bildirdikleri saptanmıĢtır. Bunun yanında araĢtırmada
sınıf öğretmenlerinin pandemi ile birlikte teknolojik araç-gereçlerin aktif olarak
kullanma becerisinin öğretmen ve öğrencilerce artması ile beraber pandeminin kısmi
olarak ders iĢleniĢine yarar sağladığını belirttikleri de saptanmıĢtır.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sonrası yaĢanan sorunların kendileri nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin yarısının pandemi sonrası yaĢanan sorunların
kendilerinde isteksizlikliğe, performans düĢüklüğüne, motivasyon düĢüklüğüne neden
olduğuna yönelik görüĢ bildirdikleri saptanmıĢtır.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi öncesi ve pandemi sonrası görülen farklılıklara iliĢkin görüĢleri nelerdir?”
alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya katılan
sınıf öğretmenlerinin pandemi öncesi ve sonrasında öğrenci ve öğretmen
davranıĢlarında, velilerin okula yaklaĢımında, teknolojik araç-gereçlerin kullanımında
değiĢiklikler olduğu yönünde görüĢ bildirdikleri tespit edilmiĢtir.
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AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandeminin öğrencilerin sınıf içerisinde tutumları etkileme durumuna iliĢkin görüĢleri
nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin analizi neticesinde araĢtırmaya
katılan sınıf öğretmenlerinin pandemi sonrasında öğrencilerin sınıf içerisinde Ģiddet
eğiliminin arttığı, sabırsız davranıĢlar gösterdiği, akran zorbalığının arttığı, sınıf
kurallarına uymama gibi olumsuz tutumlar içerisine girdikleri yönünde görüĢ
bildirdikleri tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmanın “TaĢımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
pandemi sürecinin kendilerinin ve öğrencilerin performanslarında oluĢturduğu
değiĢikliklere iliĢkin görüĢleri nelerdir?” alt problemi kapsamında toplanan verilerin
analizi neticesinde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğretmen ve öğrencilerin
performansında değiĢiklik olduğunu ve bu değiĢikliğin sebebinin öğretmen ve
öğrencilerin isteksizliği olduğunu yönünde görüĢ bildirdikleri tespit edilmiĢtir. Ayrıca
araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğretmen ve öğrencilerin performansındaki
değiĢikliğin sebebi olarak öğretmen ve öğrencilerin motivasyon düĢüklüğü olduğunu
yönünde de görüĢ bildirdikleri tespit edilmiĢtir.

Yapılan araĢtırmanın sonuçları doğrultusunda uygulayıcılar ve araĢtırmacılar için
öneriler sunulmuĢtur. Bu öneriler aĢağıda iki baĢlık halinde verilmiĢtir.
 Yapılan çalıĢma kapsamında, taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası
çeĢitli sorunların olduğu belirlenmiĢtir. Bu sorunların giderilmesi için MEB, yerel
yönetimler ve üniversitelerden destek alınarak öğrencilerin ve öğretmenlerin
sorunları giderilebilir.
 AraĢtırmanın sonuç bölümünde taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası
belirlenen sorunların öğretmen bağlamında olan faktörlerin etkili hizmet içi eğitim
faaliyetleri ile giderilebilir. Bu konuda verilecek eğitimler ile öğretmenlerin sınıf
içi etkinliği ve etkililiği arttırılarak öğrenme-öğretme süreçlerinin amacına
ulaĢması sağlanabilir.
 AraĢtırmanın sonuç bölümünde taĢımalı eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası
belirlenen sorunların öğrenci bağlamında olan faktörlerin öğretmen-öğrenci,
öğrenci-okul yönetimi, öğrenci-veli, okul-veli, öğretmen-veli iĢbirliği ile büyük
oranda çözülebilir. Pandemi sonrası öğrencilerin motivasyon, isteksizlik ve çeĢitli
teknolojik araçlara bağımlılıkları okul paydaĢlarının eĢgüdümlü ve iĢbirliği
içerisinde çalıĢması ile en aza indirilebilir.
 Yapılan araĢtırma nitel araĢtırma yaklaĢımlarından olgu bilim deseni ile
yapılmıĢtır. Benzer bir çalıĢmada sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre taĢımalı
eğitim yapan ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlar, nicel bir araĢtırma
yöntemi kullanılarak araĢtırılabilir.
 Yapılan araĢtırmada, sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre taĢımalı eğitim yapan
ilkokullarda pandemi sonrası yaĢanan sorunlar ele alınmıĢtır. Bu konuda okul
yöneticilerinin, velilerin ve öğrencilerin de görüĢleri alınarak karĢılaĢtırma
yapılarak konu daha kapsamlı incelenebilir.
 Yapılan araĢtırma taĢımalı eğitim yapılan ilkokullarda görev yapan sınıf
öğretmenlerinin görüĢleri ile sınırlıdır. Benzer çalıĢmalarda öğretmenlerin ve farklı
okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin de görüĢleri alınarak karĢılaĢtırma
yapılabilir.
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