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@ABCDEFBGDHBIJÿLMEDFDNÿONPDLGDÿQRSRAHRLGRÿTNRAÿCDÿUMAQRÿVRWNXLÿYEZMGMÿGRER[XA\RAÿ]^_`abcÿTNRERL
BNRAÿD\BNDAÿTNRWRAMFGMÿ\dEdHRÿBFGBAR\DAÿOWEDAeBNDEBHBIBAÿCDÿRLR\DHBLfB\REBÿgDEFTADNBHBIBAÿFRWNXLÿCD
ZMCDANBWBABÿOAÿgNRA\RÿGdGRERLÿRERÿCDEBNDAÿDWBGBHÿOWEDGBHÿ[RRNBQDGNDEBABJÿhMLFDLÿYWEDGBHÿidEdNdjAdA
OADEBNDEBÿ\TWEdNGdFdA\RÿdIRLGRAÿDWBGBHÿFBFGDHBQNDÿ\DCRHÿDGGBEHDÿLREREXÿRNHXSGXEk
lHReXHXIÿRLR\DHBLÿ[RQ\RQXÿT\RLÿmRNBADÿZDGBEDAÿndÿDQNDHNDJÿOWEDAeBNDEBHBIBAÿZMCDANBÿTEGRHNRE\RJ
RBNDNDEBABAÿQRAXA\RÿHMHLMAÿTN\dWdAeRÿRLFRLNXLÿTNdSHR\RAÿDWBGBHÿCDÿOWEDGBHNDEBABÿFME\MEHDNDEBAB
FRWNRHRLGXEk
oWBGBHfYWEDGBHÿ[RRNBQDGNDEBABAÿdIRLGRAÿDWBGBHÿQTNdQNRÿFRWNXLNXÿnBEÿSDLBN\DÿQMEMGMNHDFBABÿFRWNRHRL
RHReXQNRÿpDLGOENMWMHMIÿOAeMNMWMA\DÿqIRLGRAÿoWBGBHÿqQZdNRHRÿCDÿlERSGXEHRÿrDELDIBÿCDÿBNZBNB
nBEBHNDEeDÿDQNDHÿgNRAXÿTNdSGdEdNHdSGdEkÿsdÿgNRAÿPDEPDCDFBA\DÿHDCedGÿRNGQRgXQXÿBQBNDSGBEHDÿPRNXSHRNREX
GRHRHNRAHXSÿTNdgÿtuÿw^xyÿtztzÿGREBmBÿBGBnREBQNDÿ\DEFNDEBAÿDGLBAÿCDÿCDEBHNBÿnBEÿSDLBN\DÿQMEMGMNDnBNHDFB
BPBAÿZDEDLNBÿmRIXENXLNREÿQRgXNHXSGXEk
sdÿnRWNRH\RJÿMABCDEFBGDHBI\Dÿ{|ÿrREGÿ{}{}ÿGREBmBÿBGBnREBÿBNDÿhRnRAeXÿUBNÿ~RIXENXLÿVXAX[XJÿYAÿBFRAFJ
BFRAFJÿhMLFDLÿBFRAFÿCDÿUTLGTERÿFDCBQDFBA\DÿGMHÿ\DEFNDEÿHDCedGÿmR[GRNXLÿ\DEFÿgETZERHXA\R
nDNBEGBN\BWBÿSDLBN\DÿMABCDEFBGDHBIBAÿdIRLGRAÿDWBGBHÿFBFGDHBÿTNRAÿ_c_a^b]c`ca`yxÿYWEDAHD
hOADGBHÿVBFGDHBÿMIDEBA\DAÿa_x_ÿTNRERLÿQRgXNReRLGXEkÿqIRLGRAÿDWBGBHÿQOAGDHBQNDÿCDEBNDeDL
\DEFNDEBAÿGDTEBLÿLXFXHNREXÿCDÿnBNZBFRQREÿTEGRHXA\RÿQRgXNRnBNDAÿdQZdNRHRNREXÿ\RÿLRgFRHRLGR\XEk
ÿ
sdÿFBFGDH\DÿOWEDAeBÿCDÿRLR\DHBFQDAÿDSÿIRHRANXÿTNRERLÿnBEÿRERQRÿZDNBgÿ[BIBLFDNÿTEGRH\RLBÿBNDGBSBHD
nDAIDEÿSDLBN\DÿFDFNBÿCDÿZOEMAGMNMÿTNRERLÿ\DEFNDEBABÿBSNDQDnBNDeDLGBEkÿoSÿIRHRANXÿTNRERLÿQRgXNRAÿ\DEFNDE
OWEDGBHÿMQDNDEBABAÿTARQXÿBNDÿLRQXGÿRNGXARÿRNXARnBNDeDLÿTNdgJÿOWEDAeBNDEDÿBNZBNBÿ\DEFBÿGDLEREÿDGHDÿBHLAX
FRWNRARnBNDeDLGBEkÿlQEXeRÿRLR\DHBFQDANDEBHBIÿFBFGDHÿMIDEBA\DAÿPDSBGNBÿDWBGBHÿBPDEBLNDEBÿCB\DTJÿFdAdJ
\TLMHRAÿCnkÿgRQNRSRnBNDeDLJÿ\dQdEdÿQRgRnBNDeDLÿCDÿGREGXSHRÿ[TEHdÿREReXNXWXQNRÿOWEDAeBfOWEDAeB
OWEDAeBfRLR\DHBFQDAÿRERFXA\RLBÿBNDGBSBHBÿeRANXÿGdGRnBNDeDLNDE\BEk
ÿ
qIRLGRAÿDWBGBHÿFMEDeBA\DÿTNdSRnBNDeDLÿGDLABLÿRLFRLNXLNRERÿPOIMHÿndNRnBNHDABIÿCDÿOADEBNDEBABIB
BNZBNBNDEDÿBNDGDnBNHDABIÿBPBAÿmDEÿRLMNGD\DAÿnBEÿRLMNGDÿiTTE\BARGOEMJÿmDEÿnONMH\DAÿ\DÿnBEÿlLR\DHBL
UDFGDLÿVTEdHNdFdÿCDÿnBEÿYWEDAeBÿUDFGDLÿVTEdHNdFdÿnDNBENDAHBSÿTNdgÿBNDGBSBHÿnBNZBNDEBÿDAÿLXFR
IRHRA\RÿÿR\EDFBA\DÿgRQNRSXNReRLGXEk
lQEXeRÿ FBFGDHBAÿ LdNNRAXHXARÿ BNBSLBAÿ CB\DTNREÿ CDÿ LXNRCdINREÿ DAÿ LXFRÿ IRHRA\R
R\EDFBA\DÿQRQXANRAReRLGXEk
UMAQRAXAÿCDÿMNLDHBIBAÿITEÿnBEÿFMEDPGDAÿZDPGBWBÿndÿTNRWRAMFGMÿ\OADH\DJÿdIRLGRAÿDWBGBHÿ[RRNBQDGNDEBABA
RHReXARÿdQZdAÿSDLBN\DÿQMEMGMNDnBNHDFBJÿABGDNBLNBÿRLR\DHBLÿCDÿB\REBÿLR\ETHdIdAÿmDEÿ\RBHÿTN\dWdÿZBnB
OICDEBNBÿPRnRNREXÿCDÿBSnBENBWBÿBNDÿHMHLMAÿTNReRLGXEk
@NLDHBIDÿCDÿGMHÿhXN\XIÿlBNDFBADJÿFRWNXLNXÿZMANDEÿ\BNDEBIk
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ÿ
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OPQRSSEJEDTUVHIJHWUEJXUYDÿÿÿÿZEÿOPQTRSS[FIHFEKL@QXTUVHIJHWUEJXUYDÿÿ\LDKI]J]DU
ÿ
ÿ
^Q[TYLÿJECHIÿXTHT_`THT_QDEaTHWÿKXIILF]G]ÿLJ]ÿZEÿbH\DETHÿHIEÿOPQTRSS[FIHFEKL@QXTUVHIJHWUEJXUYD
LJDETHFJEFÿÿ̀HDHbÿVLQLGLKT]F]WUUÿÿK]ILZXWXÿJLOLÿJHKKLYIHÿHFGEIE@EFHWHÿBFEDHDHWUU
cdefgghhhijklminopqokilqjirsgtluplsgvwxyvz{|}~ww~vypoojppomyuopjkjysloplsy
ooieq
fÿorlmÿnjÿpoposÿopookliÿslupoÿpsuÿorlmoÿnjÿrjrmnkÿ[FIHFEKL@QXTÿlr
mqÿosÿpmqsiÿuoupouplsoÿpmurqsiÿ
jklmnopqokilqjirs
ÿ
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aLCILFLaHIHV[DTLF]WNÿbH\DEÿT[DXFXFXWÿV[KYXDUÿ
rmnÿyoÿyÿesloÿoslÿploqlÿquoÿnpjÿqllnlsluÿoslÿrploql
jpjoposookiÿoslokÿnupuÿÿ|{ÿrÿmloÿrplsoÿolsooqlÿoklÿjpu¡siÿ
cdefgghhhiominopqokilqjirsÿÿ¢£¤¥¦§¤¨ÿlumloqlÿ¢©sloplsÿooÿoslÿpleÿ£smjj
qpqjsjjkïÿªÿlnÿujpÿuompoookoÿ«ÿnkÿrsnsuÿsmpÿospourlÿopooplmnopqokilqjirs
qslolÿlyerÿpsuÿ«qlsookiÿÿÿiiÿsmuÿfÿ¬osÿlplursouÿplrplÿqoorpÿuenÿpm
rsÿmuoÿrsnÿiÿ
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ABCBDEFÿHCDBIJFEBDFKFLM
ÿOPQÿRSTSUSÿVWXYZRZÿYZU[\ÿ\ZYZP]ÿWP^S_YSUÿ̀ÿabcdeÿR[QQZYdÿZP^ZT]e]f`
ghÿiZUYÿgjgjÿFklmDnÿFEBÿoIEFIBpmKqrstuFEvFLtBvrtwDÿmvDBsFIBÿsmvBJBÿvBDsÿxBDBIÿHCDBkKÿBEBKmIEmDn
yFDFzÿumqmlFEBJBpkDtÿ
ÿÿ{CDBIJFEBDFKFLÿFsBÿHCDBkKÿBEBKmInInIÿm|KnzÿoEvrCrÿ}BDÿlFDÿvBDsÿowrDrKrÿF|FIÿprDrKsmEÿB~qoswm
swvtuFEvFLtBvrtwDÿmvDBsEBDFIBÿyBEBIÿEFIpÿÿLBDFIvBIÿyFDFzÿumqmJmpEmDvnDtÿrÿEFIpÿÿHCDBkKÿBEBKmInInI
vBDsÿowrDrKrIrÿwmpFlBIÿwmpDFlBIÿvBDsÿlmzEmIyn|ÿsmmkÿlFDÿpm|ÿvmpFpmÿsoIDmÿyBEBJBpkDtÿABDsFÿwBpDmD
FLEBuBlFEKBIFLÿF|FIÿmuDnJmÿlFEyFÿKBsmnÿyHIvBDFEBJBpkDtÿ
ÿÿmLnDEnpÿsnInÿHCDBIJFEBDFKFLÿF|FIÿ|mEnzKmÿsDKBpwBÿoErqÿÿmDwÿÿwmDF}FIvBÿlmzEmumJmpEmDvnDtÿ
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>?@?ABCÿE@A?FGCB?ACHCIJ
K?FCÿLMAMFNOCAPQÿRNQSNBT@TÿUVWXY>Z[\]ÿQNB^TFTÿ_MBN`TQT̀BNÿ̀PaQ?aE@A?bHÿacAcHBNATFTFÿ?@CbHÿO?
E@A?bHÿQPA?dB?ACFCFÿHPHaPFÿMB_c@cFGNÿa?QCFb`?ÿc@ANHN_NFÿQN@BTaBTÿeCAÿf?aCB_?ÿ̀PAPSPB?eCBH?QC
CdCFJ[ghijhkikiÿSNAClBCÿKPaQ?aE@A?bHÿKPAPSH?ÿLcAcBcÿSMmBNFnQTF_Noÿki[\Zkikiÿ?@CbHÿO?ÿE@A?bHÿ̀TBT
eNlNAÿ_EF?HCÿCB?ÿQTFTABTÿaNBHNaÿPI?A?ÿPFCO?AQCS?B?ACFÿpINaSNFÿq@CbHÿrCQS?HCÿCB?ÿ?@CbHZE@A?bH?
_?ONHTFNÿCHaNFÿQN@BNFHTfnAhÿsFCO?AQCS?HCIÿptquÿQCQS?HCF_?ÿeCAÿdNBTfHNÿ̀NmTBHTfnAhÿvcÿdNBTfHNÿ[\
uNASÿkikiÿSNAClCF_?ÿeNfBNHTfÿO?ÿSNHNHBNFNANaÿkjÿuNASÿkikiÿSNAClCF_?ÿptquÿCB?ÿ_?AQÿO?ACBH?`?
eNfBNFHTfnAÿ
wd?ACQCF_?ÿecBcF_c@cHcIÿkjÿxÿkyÿuNASÿlNzNQTF_NÿQCQS?HÿaN`FNaBTÿQMAcFBNAÿ̀NfNFHTfnAhÿvc
EF^EAPB?H?`?FÿQMAcFBNATFÿ^C_?ACBH?QCÿCdCFÿMBcfScAcBNFÿaMHCQ`MFBNATHTIÿ^?A?aBCÿdNBTfHN`Tÿ̀NmHTfBNA_TA
O?ÿ̀NmHN`Nÿ_?ONHÿ?SH?aS?_CAB?Ahÿ{@A?FGCB?ACHCICFÿMBNQTÿeCAÿ_EF?HÿaN`eTFTFÿEFPF?ÿ^?dCB?eCBH?QCÿCdCF
|?aSEAPHPIÿ}AM~hÿ>|hÿvNlACÿRwÿlMGNFTFÿSNBCHNn`BNÿNfN@T_NaCÿaNANABNAÿNBTFHTfnAhÿÿ
[hÿwd?ACQCF_?ÿecBcF_c@cHcIÿkjZkyÿuNASÿlNzNQTÿ_?F?H?ÿlNzNQTÿMBNANaÿCBNFÿ?_CBHCfbAhÿvcÿlNzNÿCfB?F?F
aMFcBNA_NFÿE@A?FGCB?ACHCICFÿQMAcHBcÿMBHN`NGN@TÿO?ÿEFPHPI_?aCÿlNzNÿecÿlNzNaCÿ_?AQB?ACFÿS?BNQCFCF
`NmTBNGN@TÿO?ÿecÿlNzNÿ̀NmTBNFÿ_?AQB?A_?ÿ̀MaBNHNÿNBTFHN_T@ThÿFGNaÿQMFANaCÿlNzNBNA_Nÿ̀MaBNHN
NBTFNGNanAhÿÿ
khÿK?FCÿLMAMFNOCAPQÿlNQSNBT@TÿSPHÿPBa?HCIÿCdCFÿGC__CÿQMAcFÿMB_c@cÿO?ÿE@A?FGCB?ACHCICFÿ?@CbHÿE@A?bH?
_?ONHÿ?_?eCBH?B?ACÿCdCFÿPFCO?AQCS?FCFÿSPHÿaN`FNaBNATFTFÿacBBNFTBHNQTÿO?ÿE@A?FGCB?ACHCICFÿMBNQTÿeCA
_EF?HÿaN`eTFNÿc@ANHNHNBNATFTFÿQN@BNFHNQTJÿ
jhÿ{@A?FGCB?ACHCICFÿptquÿ_?AQB?ACF?ÿE@A?FGCB?ACHCICFÿacAcHQNBÿ?ZmMQSNÿN_A?QB?ACF?ÿ^EF_?ACB?F
UQS_h̀CB_CIh?_chSAÿcINFnBTÿ?ZmMQSNBNA]ÿBCFaÿCB?ÿaNnBTHÿQN@BN`NGNaBNATÿCdCFÿ{@A?FGCB?ACHCICFÿacAcHQNBÿ?Z
mMQSNÿN_A?QB?ACFCÿNab~ÿlNB?ÿ^?bAH?B?ACÿEF?HB?ÿACGNÿMBcFcAhÿfN@T_NÿE@A?FGCB?ACHCICFÿ?ZmMQSN
N_A?QB?ACFCÿFNQTBÿfC~A?ÿ̀?FCB?H?ÿO?ÿNab~ÿlNB?ÿ^?bA?G?aB?ACÿlNaaTF_NÿeCB^CÿFMScÿONA_TAhÿÿ
hÿrTFNOBNATFÿFNQTBÿ̀NmTBNGN@TÿlNaaTF_NÿdNBTfHNBNAÿ_?ONHÿ?SH?aS?_CAhÿÿrTFNOÿSNAClB?ACÿO?ÿ̀EFS?HCÿe?BBC
MBcFGNÿE@A?FGCB?ACHCI?ÿUQTFNOÿSNAClCF_?Fÿ?FÿNIÿ[iÿ^PFÿEFG?]ÿÿ_c`cAcÿ̀NmTBNGNanAhÿÿ
hÿjiÿuNANFÿeNfBN`NFÿlNzN_NFÿCbeNA?FÿptquÿQCQS?HCFCFÿ_PI?FBCÿeCAÿf?aCB_?ÿdNBTfHN`NÿeNfBNFNGNanAh
hÿ{@A?FGCB?ACHCICFÿaNnBNHN_TaBNATÿ_?AQB?ACÿS?aANAÿCIB?`?eCBH?B?ACF?ÿCHaNFÿQN@BNFNGNanAhÿÿ
{@A?FGCB?ACHCICFÿlCdeCAÿ?F_Cf?`?ÿaNmTBHN_NFÿO?ÿ̀?SaCBCÿeCACHB?AÿSNANF_NFÿU|?aSEABPaJÿ>?aNFBTaÿO?
vEBPHB?A]ÿ̀NmTBHN`NFÿ_c`cAcBNANÿCbeNAÿ?SH?H?QCÿEF?HÿNAIÿ?SH?aS?_CAhÿÿ
wd?ACQCF_?ÿecBcF_c@cHcIÿecÿMBcHQcIÿQPA?GCÿQCIÿ_?@?ABCÿE@A?FGCB?ACHCICFÿaNSaTQTÿCB?ÿNfNGN@THTIN
CFNFGTHTIÿSNH_TAhÿÿ
sBa?HCI?ÿO?ÿKTB_TIÿNCB?QCF?ÿQN@BTaBTÿ^PFB?Aÿ_CB?ACIhÿ
Ksÿ|?aSEABP@Pÿ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZÿ
MSÿQS_ÿcINFnBTÿ?mMQSNÿÿeN@BNFNeCBH?aÿCdCFÿfC~A?FCIÿCdCFÿNfN@T_NaCÿCfB?HCÿ̀NmNeCBCAQCFCIhÿÿÿÿ
{|qVwÿq}WrÿRqrvYÿw|qÿ>qwwuÿvXp|prpÿ
C~A?FCICÿcFccFcIÿO?`NÿC~A?ÿQMAcFcFcIÿ_?ONHÿ?_C̀MAQNÿM^AZmMQSN`CB_CIh?_chSAÿ?mMQSNÿN_A?QCF?ÿJ
ÿ_ÿQM`N_WacBÿFcHNANQTÿVÿLCHBCaÿFcHNANQTacBBNFTGTÿN_Tÿf?aBCF_?ÿ̀NITmJÿÿVÿO?`NÿMacBÿaCHBC@CFCICF
EFÿ̀PIPFPÿSNAN`NANaÿ?aB?`CmÿJÿÿE@A?FGCÿ?mMQSNÿfC~A?ÿQTABNHNQTÿaMFcÿeNfBTaBTÿ?mMQSNÿ^EF_?ACFCIh

0121314ÿ673896 213ÿ9 ÿ96 3ÿ  
!"#!ÿ%"&"'()&*(+,(!-

./(01(.0.0ÿ2+!ÿ.0345
67ÿ89:ÿ;1ÿ<ÿ8=2ÿ>ÿ?@3A3ÿB 1 216A366CA6D

EFGFHIJÿLGHFMNJIFHO
PGFHÿQRÿSFTUVWÿXYRZXHÿ[FÿF\XT]UMW^Uÿ_JHJ̀ÿZU\UQJIJZXHTUMW^aÿYRIIUMWNWUbWcT]baZJIbJ^aFbRa]Hÿÿÿ\XT]U
UbHFTJMJ^Jÿ_FHFYTJ^ÿZFHFÿ̀JdHFTJMJÿHFTF]IFSFZJMJ^aÿeXT]UÿUbHFTIFHJMÿbFÿT\USÿ[FÿbJGFHÿ\XT]UÿYR]RIUHWMU
QUYSUZWÿRMR]SUZWMW^aÿPGFHÿQFYIFbJGJMJ^ÿQJHÿ\XT]Uÿ_FISJZXHTUÿ_fMbFHFMÿTZT]FSÿ[FZUÿUbHFTIFHbFM
YUZMUYIUMSUY]UbWHa
gggÿPehijkÿkElPimÿnopqPrrPsPÿEmtPÿumlvPtÿthwjxlaggg
eXT]UIUHÿTWHUZUÿ_fHFÿNF[U\ÿ[FHJISFY]FbJHaÿQJI_JJTIFScZJIbJ^aFbRa]Hÿÿÿ[FÿX_Hg\XT]UcZJIbJ^aFbRa]Hÿÿ[FZU
YRHRSUÿUJ]ÿ\XT]UÿUbHFTIFHJMFÿÿSyYFHHFHOÿ]FYHUHÿ[Fÿ]FYHUHÿU]SẀÿXIbRGRMR^ÿUZMWÿÿ\XT]UIUHIUÿT\US
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ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ve MOTİVASYON
Değerli öğrencilerimiz,
Covid-19 virüsünün etkilerinden biri de eğitimde ‘Çevrimiçi Eğitim’e geçilmesi oldu.
Üniversite eğitimi, gelecekle ilgili hedefleriniz için belli bir basamak iken; bu hedeflere
ulaşmak için başarmak; başarmak içinse derslerinizi takip etmek, anlamak, ders notlarını
edinmek ve sınavlarda yüksek/yeterli notlar almak gibi küçük basamakları tamamlamanız
gerekmekte. Hedeflerinize ulaşmak için bu sisteme adapte olmak işin temeli gibi görünüyor.
Ancak bir taraftan uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar, internet gibi teknik ekipmanların
eksikliği, ders programlarının zamanı ve planı, sınıf içindeki etkileşimin olmaması, sosyal
ortamın getirdiği motivasyonun eksikliği, kaynaklara kolayca erişememe, eğiticinin
benimsediği yöntem, eğiticinin motivasyonu ve kolayca soru soramama gibi dışsal kaynaklı
sorunlardan öğrencinin motivasyonu düşerken; diğer taraftan salgının olumsuz psikolojik
etkilerinden (Örneğin travmatize olmuş olabilir ve derslere karşı ilgi kaybı yaşıyor olabilirsiniz.)
dolayı derslerinize karşı motivasyon sağlayamıyor olabilirsiniz.
Bu metin, psiko-eğitim niteliğinde olup kendinizde olup bitenleri anlamak belki yoklamak ve
çevrimiçi eğitime uyum sağlamada zorluk yaşayanlara bazı tavsiyeleri içermektedir.

Dikkatim hemen dağılıyor!

Derslerinizi takip etmekte zorlanma, tezinizi yazamama, ödevlerinizi ya da projenizi
yapamama/tamamlayamama gibi eğitim ve öğretim alanında sorunlar yaşıyorsanız,
yaşamınızın diğer alanlarında da sorunlar yaşıyor olabilir ve bunu eğitsel alanlardaki görev ve
sorumluluklarına öncelik verdiği için fark etmemiş olabilirsiniz. Örneğin bunlarla birlikte iştah
ve uyku sorunları, vücudunuzda ağrı- uyuşma (mide sorunları, baş ağrısı, alerjik sorunlar gibi)
fizyolojik yakınmalar, birlikte yaşadığınız kişiler ile ilişkisel sorunlar, daha önce zevkle
yaptığınız bir hobiye karşı ilgisizlik ya da tamamlayamama, hatta izlediğiniz film ve dizilere
karşı odaklanmada zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Benzer şekilde online takip edilen bir derse
karşı da 15-20 dakika sonra dikkat kaybı ve ardından motivasyonda azalma yaşayabilirsiniz.
Normal bir dönemde değiliz! İçinde bulunduğumuz dönemi normalleştirmeye çalışmamalıyız.
Ruh sağlığı çalışanları, Covid-19 virüsünün kişideki ruhsal etkilerine müdahalede, afet ruh
sağlığı ve krize müdahalenin çalışma prensiplerine göre çalışmaktadırlar. Çünkü Covid-19
enfeksiyonu da deprem gibi savaş gibi travmatize edici etkilere sahiptir. Bu yüzden hepimizde
şuanda stres düzeyi normalde olduğundan fazladır. Salgının olumsuz etkilerinden kaçmak ya
da korunmak için vücudumuz otomatik olarak stres düzeyini artırmakta. Bu aşamada stresin
artması normaldir. Ancak stres artmaya devam ederse kişi için yararlı olmaktan ziyade
vücudumuzda bazı mekanizmalara zarar vermeye başlar. Bu yüzden bilişsel fonksiyonlar zarar
görür; dikkatinizi derste sürdürememek, okuduğunu hemen anlayamamak, hatta akşam yenilen
yemeği hatırlayamamak, eşyaların yerini unutmak gibi odaklanma, dikkat ve hafıza sorunları
yaşayabilirsiniz. Salgının psikolojik etkilerinden olumsuz etkilenmiş olabilir ve motivasyon
sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizde benzer belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız
odek@yildiz.edu.tr adresinden yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Çevrimiçi eğitime uyum sağlamak ya da daha etkin ders çalışmak için ne
yapmalıyım?
Çevrimiçi eğitime bakış açınız nedir? Yapılan araştırmalar bakış açınızın başarıda etkili olduğu
sonucunu gösteriyor. Çevrimiçi eğitime karşı olumsuz bir bakış açınız varken derslere karşı
motivasyonunuz azalabilir. Şimdilik bakış açınızı ‘Normal şartlarda seçeneklerim varken
geleneksel eğitimi tercih ederim; ancak şuanda şartlar farklı ve eğitimime bu şekilde devam
etmeliyim.’ gibi esnetebilirsiniz.
Özel bir çalışma alanınız olsun. Her ortamda ders çalışırım demeyin; yeni şeyler öğrenmek
ciddi bir odaklanma ve dikkat gerektirir. Sessiz, düzenli, dikkat dağıtmayan ve her zaman
kullanıma hazır yeriniz/odanız ile ortamınızın çalışma rutininizi etkinleştirdiğinden emin
olun. Belli bir rutin oluştuğunda aynı evde yaşadığınız diğerlerinin de ders saatlerinizde sizin
sınırlarınızı ihlal etme olasılığı azalacaktır.
Hedef oluşturun. Hedefler çevrimiçi öğrenme sırasında motivasyonunuz düştüğünde sizi güç
verecektir. Amaçlarınız küçük adımlardan büyük adımlara doğru ve rasyonel olmalıdır.
Planlı ve organize olun. Çevrimiçi eğitim ile başarılı bir şekilde öğrenmek için zaman ve
programa uymak önemlidir. Zamanı, dersleri, ödevleri, diğer faaliyetlerinizi ve yorgunluk
durumuzu düşünerek plan yapmalısınız. Molaları ne zaman vermeli ve ne kadar vermeli gibi
soruların cevabı için kendini iyi bir şekilde analiz etmelisiniz. Kişisel zamanınız ile ders
çalışma programınızı entegre etmelisiniz.
İhtiyacınız olduğunda soru sormaktan çekinmeyin. Eğitici ve sınıf arkadaşlarınızı tanıdığınız
için sorunuzu sınıftaymış gibi düşünerek kolayca sorunuz. Ayrıca çevrimiçi eğitimin getirdiği
bir sorun olan etkileşim sorununu da aza indirmiş olacakınız. Online yapılan eğitimlerde bir
öğrenci sisteme dahil oldukça başarılı olduğu bulunmuştur. Sizin soru sormanız monotonluk
yerine etkileşime kapı açacaktır.
Enerjinizi yüksek tutun. Bazıları yiyecek ve içecekler ile bazıları mola ile bazıları ise zor bir
problemi çözerek enerjik hisseder. Sizin enerjinizi neler yükseltiyor? Kendinize ödüller verin.
Çevrimiçi öğrenme için kullandığınız programa hakim olun. Teknik imkanların ve
motivasyonun uzaktan eğitimde etkisi yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Teknik sorunlar
yaşarken stres seviyeniz artar ve motivasyonunuz düşebilir.
Stres ve kaygılarınız arttığında paniğe kapılmayın. Öncelikle yaşadığınız salgınla ilgili tüm
sorunları sadece siz, tek başınıza değil birçok insanla birlikte yaşamakta olduğunuzu kendinize
hatırlatın. Gün içerinde sık sık kendinize ‘Şuanda ne hissediyorum?’ sorusunu mutlaka yöneltin.
Duyguyu tanımlayamadığınızda betimleyebilir hatta onu resmedebilirsiniz. Sonra duyguyu
tanımladığınızda o duygunun sizi hangi motivasyona yönelttiğini fark edin. Bazen yetersizlik
inançları derslere karşı motivasyon kaybına neden olabilir.
Ders çalışırken ya da çevirim içi ders esnasında stres ve kaygılarınız arttığı için motivasyon
sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bunu fark ettiğinizde zihninizde bir kutu oluşturun. Sorunu
kutunun içine koyarak uygun zamanda kutudan çıkaracağınızı ve onunla ilgileneceğinizi
kendinize söyleyerek o anda derse odaklanın. Uygun zamanda kutunuzu açın ve sorununuzla
ilgilenin.
Motivasyon sorununu her derste mi yoksa bazı derlerde mı yaşıyorsunuz? Kriz durumlarında
(Covid-19 pandemi) birey kendisini güvende hissetmek ister. Motivasyon sorunu yaşadığınız
derste güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Sizi bu duyguya iten nedeni bulmalısınız. Dersin içeriği,
anlaşılamama, eğitmen ya da başka bir neden olabilir. Güvende hissetmelisiniz.
Kendinizi diğerleri ile kıyaslamayın. Birey biriciktir. Olaylar aynı olsa bile olayları algılayış
biçimimizin farklıdır. Sosyal medya ya da televizyonda salgınla ilgili programlar ve kişiler,

hatta çevrenizdeki eş, dost, arkadaşlarınız stresinizi artırabilir ya da kendinizi umutsuz, yetersiz
hissettirebilir. Kimin ve neyin size nasıl geldiğini fark edin.
Tüm bunlar dışında ilk başta bahsettiğimiz teknik ekipmanların yetersizliği, ders
programlarının zamanı ve planı, kaynaklara kolayca erişememe, eğiticinin benimsediği yöntem,
eğiticinin motivasyonu gibi dışsal nedenlerden kaynaklı motivasyon kaybı yaşıyor olabilirsiniz.
Böyle durumlarda soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanın. Geçici bir dönemde
olduğumuzu ve hedeflerimize ulaşmak için çevirimiçi eğitimin bir araç olduğunu kendimize
ifade etmeliyiz. Ayrıca bize hizmet verenlerin de bu dönemi bizimle eşgüdümlü olarak
yaşadığını hatırlamalıyız. Ne kendimizden ve başkalarından fazlasını talep edelim ne de
kendimizi ve çevremizdekileri ihmal edelim,
Sağlıcakla,

Öğrenci Dekanlığı
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