e-ISSN 2149-7702
e-ISSN 2587-0718

DOI: 10.38089/ekuad.2021.82

Vol 7 (2021) Issue 3, 373-391

Primary School Teachers’ Views on Learning Deficiencies in Mathematics
Lessons in the Process of Distance Education

Veli TOPTAŞ1, Feyyaz ÖZTOP2

Abstract

Key Words

The purpose of this study is to determine the opinions of primary school
teachers’ on the topic of the reasons for students’ learning deficiencies in
mathematics lessons during distance education in COVID-19 Pandemic
process and suggestions for eliminating these deficiencies. For this purpose, the
research was carried out on the basis of phenomenology, one of the qualitative
research designs. The research was conducted with the participation of 254
primary school teachers working in primary schools in Turkey in the 20202021 academic years. Data of the study was collected through a form consisted
standardized open-ended questions. The data were analyzed by content
analysis. The results of the study revealed that primary school teachers were
found to link students ' learning deficiencies to the reasons associated with the
structure of distance education, students, technical problems, family, planning,
teachers and support services in the distance learning process carried out in
conjunction with the COVID-19 pandemic. In order to address these learning
deficiencies, it was found that they made various recommendations like
planning, learning-teaching process, technical improvements, parents, student
development, support services and improving the quality of teachers. In
addition, it was determined that primary school teachers stated that learning
deficiencies in the mathematics lessons during the distance learning process
were caused by the lack of interaction and communication during COVID-19
pandemic and recommended face-to-face education as a solution for the
deficiencies.
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Introduction
The COVID-19 pandemic, known to emerge in Wuhan, China, has spread rapidly worldwide.
As of March 11, 2020, COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health
Organization (WHO, 2020). The spread of the COVID-19 pandemic in the world has adversely
affected many areas, including education (Paudel, 2021). The COVID-19 pandemic has affected many
students and schools (Bergdahl & Nouri, 2020). Moreover, in Turkey, education in schools has also
been suspended as of March 16, 2020 (MEB, 2020a). Countries have sought urgent solutions to
sustain educational activities while dealing with the pandemic and its effects in various areas. In
Turkey, as in most countries, the decision to transition to distance education has also been taken due to
the worsening of the course of the pandemic.
In distance education, while the teacher and the student are physically in separate places,
communication between them occurs through various technologies (Koi-Akrofi, Owusu-Oware, &
Tanye, 2020; Nazarova, Jalilova, Mukhamedova, & Rasulova 2021; Rumble, 1987). While letters
were used in the first applications of distance education in the past (Kaya, 2002), it is seen that digital
technologies are now widely used in distance education in the light of the latest developments. Also, in
Turkey, learning-teaching processes began to be carried out employing digital tools with the transition
to distance education during the COVID-19 outbreak period. Although distance education is seen as
an approach for solving education problems (Beldarrain, 2006; Kaya, 2002), it can be said that new
ones have been added to the known problems of distance education, and the difficulties encountered in
this process have increased with the emergence of distance education during the COVID-19 pandemic
period. In their research, Sarı and Nayır (2020) determined that problems occur under the categories of
technology, health and others originating from partners related to the learning-teaching process in the
field of education during the COVID-19 pandemic process by examining the reports of Economic
Development and Cooperation Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization and World Bank Institutions. In some other studies (Düzgün & Sulak, 2020; Er
Türküresin, 2020; Karaca, Karaca, Karamustafaoğlu, & Özcan, 2021), it was determined that distance
education practices during the COVID-19 outbreak period were not found to be very effective. The
problems encountered and the process not functioning effectively enough lead to the fact that students
cannot reach the gains at the lessons' targeted level, which causes learning deficiencies in the students.
Lack of learning in a particular subject will bring failure in that subject as well as causing
negativities. While students who do not have a learning deficiency learn the following subjects more
easily, students having learning deficiency need more time and effort while learning the subject (Köse,
2007). In order to bring education to a better level, it is necessary to replace the missing structures in
children (Örs, 2019). In this context, it can be said that the learning gap of students should be taken
into account—one of the lessons in which students' learning deficit is considered necessary in
mathematics. Mathematics is a science in which individuals are intertwined in their entire academic
life. Today, almost all professions require more or less mathematics and mathematical thinking (Olkun
& Toluk Uçar, 2014). In national and international exams (MEB, 2019; MEB, 2020b; MEB, 2020c), it
is seen that the average of mathematics points is low. Thus, it is essential to remove the obstacles to
effective mathematics teaching and to eliminate learning deficiencies during the COVID-19 pandemic,
where educational activities are carried out remotely, in order to keep the performance high in a
mathematics course, which has a vital role in the academic and professional lives of individuals.
Especially, acquiring targeted learning outcomes in primary school is considered essential both for this
level and for students' future life because of the level at which basic mathematical knowledge and
skills are acquired and attitudes are formed. In this direction, researches to eliminate the learning
deficiencies in mathematics lessons in the distance education process, which started to be carried out
compulsorily at the primary school level with the COVID-19 pandemic, gain importance.
With the emergence of the COVID-19 outbreak, it is seen that there are researches on digital
education activities with regards to primary school level (Altıntaş Yüksel, 2021; Ayaz, 2021; Baran &
Sadık, 2021a; Baran & Sadık, 2021b; Batmaz, Cevahir Batmaz, & Kılıç, 2021; Bulut & Susar Kırmızı,
2021; Brako & Essel, 2020; Demir & Özdaş, 2020; Diana, Suhendra, Yohannes, & Sukma, 2021;
Erbaş, 2021; Erol & Erol, 2020; Fidan, 2020; Gezen & Efendioğlu, 2021; Gupta & Gupta, 2020; İnci
Kuzu, 2020; Jamilah, Sukitman, & Fauzi, 2021; Günbaş & Gözükük, 2020; Karabudak, 2020; Kargın
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& Karataş, 2021; Kesik & Baş, 2021; Kızıltaş & Çetinkaya Özdemir, 2021; Koç, 2021; Konca &
Çakır, 2021; Korucuk, 2020; Okatan & Tagay, 2021; Kurt, Kandemir, & Çelik, 2021; Özcan &
Saydam, 2021; Özden & İlgar, 2021; Pozas, Letzel, & Schneider, 2021; Putri et al., 2020; Rahmaini,
2021; Rasmitadila et al., 2020; Sakallı, Altınay, Altınay, & Dağlı, 2021; Sarışık, Uslu, Sarışık, &
Uslu, 2021; Saygı, 2021; Sirem & Baş, 2020; Uğur Göçmez & Ünal, 2021; Uluçınar Sağır & Dal,
2021; Usta & Dönmez, 2021; Uysal & Kısa, 2021; Yadigar & Yadigar, 2021; Yurtbakan & Akyıldız,
2020) and mathematics lessons (Almarashdi & Jarrah, 2021; Cassibba et al., 2021; Das, 2021; Erduran
& İnce Muslu, 2020; Irfan, Kusumaningrum, Yulia, & Widodo, 2020; Kamsurya, 2020; Kilit &
Güner, 2021; Kuzu, 2020; Mailizar, Almanthari, Maulina, & Bruce, 2020; Marbán, Radwan, Radwan,
& Radwan, 2021; Marpa, 2021; Maulina & Bruce, 2020; Mulenga & Marbán, 2020; Panaoura, 2020;
Tezer & Cumhur, 2020; Tremblay & Delobbe, 2021; Wijaya, 2021; Xie, Xiao, Hou, Liu, & Liu,
2021). However, a study that sheds light on learning deficiencies of primary school students in
mathematics lessons in the distance education process carried out due to the COVID-19 outbreak in
Turkey was not observed. By determining the reasons for the primary school mathematics lesson
learning deficiencies and suggestions on this subject, it can be ensured that both the existing learning
deficiencies of the students are eliminated, and the learning deficiencies that will arise in case of
restarting distance education in emergencies that will be encountered in the future can be prevented.
Teachers' opinions, who play a crucial role in the learning-teaching process and are the key to success,
which they will share by their experiences, are considered necessary. These opinions can provide
important essential on the steps to be taken to identify and eliminate the causes of lesson learning
deficiencies in the distance education process due to COVID-19 outbreak. In this context, the study
aims to examine the opinions of primary school teachers regarding the reasons for students' learning
deficiencies in mathematics lessons and their suggestions to overcome these deficiencies in the
distance education process carried out due to the COVID-19 pandemic. For this purpose, answers to
the following questions were sought in the study:
1. What are the opinions of primary school teachers regarding students' learning deficiencies
in mathematics lessons in the distance education process due to the COVID-19 pandemic?
2. What are the suggestions of primary school teachers for eliminating the learning
deficiencies of students in mathematics lessons in the distance education process carried out due to the
COVID-19 pandemic?
Method
Research Model
This research was carried out on the basis of phenomenology, one of the qualitative research
designs. The qualitative research designs are concerned with the way participants’ make sense of their
experiences and the facts (Merriam & Tisdell, 2016). Phenomenology focuses on the facts that are
aware of but do not have an in-depth and detailed understanding (Yıldırım & Şimşek, 2018). In this
study, the reasons for students' learning deficiencies in mathematics lessons in the distance education
process carried out due to the COVID-19 pandemic and the suggestions to eliminate these deficiencies
were examined according to the opinions of primary school teachers involved in the distance
education process.
Study Group
Two hundred fifty-four primary school teachers working in various primary schools in Turkey
formed the research study group. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was
used to determine the study group. In the criterion sampling method, units that meet the predetermined
criteria are included in the sampling (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel,
2016; Mertens, 2010). In this study, primary school teachers who stated that their students had a
learning deficiency in the mathematics lesson in the distance education process due to the COVID-19
pandemic were used as a criterion. The primary school teachers who were reached for this purpose
were first asked whether their students had a learning deficiency in the mathematics lesson or not. The
teachers who answered yes or partially yes answered the open-ended questions. Answers received
from teachers are given in figure 1.
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Figure 1. The opinions of primary school teachers about whether students have learning deficiencies in
mathematics lesson in the distance education process or not

As seen in Figure 1, 254 primary school teachers (Yes: 140; Partially: 114; No: 114) were
included in the study because of stating that their students had a learning deficiency in mathematics
lesson in the distance education process carried out due to the COVID-19 pandemic.
Data Collection Tools
An interview form consisting of standardized open-ended questions was used as a data
collection tool in the study. The questions prepared for standardized open-ended interviews are
finalized questions in advance (Patton, 2015). In the interview form created for this study, there were
two questions aimed at determining the opinions of primary school teachers regarding the reasons for
students' learning deficiencies in mathematics lessons in the distance education process carried out due
to the COVID-19 pandemic and their suggestions to eliminate these deficiencies. The questions were
created by benefiting from the opinions of field experts.
Data Collection Process
The data were collected in the 2020-2021 academic year. The correspondence technique was
used for data collection. In the correspondence technique, data is collected through written
communication (Karasar, 2019). The data is collected through online tools. The forms containing the
questions were delivered to primary school teachers through a platform. The primary school teachers
also filled in the forms that were given to them online. The researcher accessed the answers given
through this platform.
Analysis of Data
The analysis of the data obtained from the research was carried out with content analysis.
Content analysis is based on the principle of gathering similar data within the framework of specific
concepts and themes and arranging and interpreting them in a way that the reader can understand
(Yıldırım & Şimşek, 2018). Cohen, Manion, and Morrison (2007) define content analysis as the
process of summarizing and reporting the messages contained in the actual contents of written data.
The data obtained for content analysis in the study were categorized by coding, and then these
categories were classified and named (Merriam & Tisdell, 2016).
Credibility and transferability are considered essential for validity in studies (Merriam &
Tisdell, 2016; Yıldırım & Şimşek, 2018). In this context, suitable participants were reached for
validity in the study, the data obtained from the teachers were coded and reviewed by two different
researchers which are professionals in mathematics education, direct quotations from the participants'
opinions were also included, and the quotations were coded as T1, T2. For the reliability of the
research, care was taken to avoid deviations and changes in meaning during coding, the codings were
reviewed, and the consistency was calculated by making comparisons between the independently
made codings (Gibbs, 2007). In the calculation of the consistency, the reliability formula (Reliability =
Agreement / (Agreement + Disagreement) proposed by Miles and Huberman (1994) was used. As a
result of the calculation, the agreement value between the coders was at an acceptable level of 86%
(Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Yıldırım & Şimşek, 2018).
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Findings
In this section, the findings obtained from the analysis of the research data are included.
Findings regarding students' learning deficiencies in mathematics lessons in the distance
education process were carried out due to the COVID-19 pandemic.
The opinions of primary school teachers regarding the reasons for the learning deficiencies
experienced by students in mathematics lessons in the distance education process carried out due to
the COVID-19 pandemic were analyzed by content analysis. The findings obtained are given in Table
1.
Tablo 1. The opinions of primary school teachers regarding the reasons for the student's learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process
f
Categories
Sub-categories
Lack of interaction and communication
66
The difficulty of performing measurement and evaluation
28
Difficulty in concentrating on the lesson
24
Lack of material
19
Difficulty in receiving feedback
16
The difficulty of embodying abstract mathematics
14
The inability of learning by practicing and experiencing
13
Difficulty in practicing
11
Usage of limited methods and techniques compared to
10
traditional education
Reasons originating
Remaining affective features in the background
10
from the nature of
The limitation of the sense organ addressed
9
distance education
Difficulty in maintaining classroom management and
8
discipline
The negativity of prolonged exposure to digital tools
8
The difficulty of taking care of students one by one
6
The difficulty of considering different student styles
6
Distraction due to other applications in the digital tools
6
The difficulty of taking different student levels into account
3
The difficulty of instant correction
2
Lack of peer assistance in lessons
1
The difficulty of writing mathematical expressions digitally
1
Total
261
Absence of students in the lessons
22
Low motivation in students
17
Students being indifferent
11
Students not reinforcing what they have learned
9
Students watching the lesson in a passive way
8
Weakness of digital skills in students
7
Reasons originating
Reluctance of students
7
from the student
Students not feeling responsible
3
Poor readiness of students
2
Perceiving the process as a holiday
2
Abstention of students
1
Prejudice in students
1
Anxiety in students
1
Total
91
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Tablo 1. The opinions of primary school teachers regarding the reasons for the student's learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process (Continued)
f
Categories
Sub-categories
Connection (internet) problems
30
Lack of hardware
17
Reasons originating
Impossibility of acquiring technological tools
12
from technical
Problems
in
logging
into
online
education
platforms
7
problems
Insufficiency of digital lesson materials
1
Power cut
1
Total
68
Parents not providing the necessary support
17
Indifference of parents
15
Failure to provide a suitable learning environment at home
12
Reasons originating
Presence of distracting stimuli in the home environment
8
from the family
The intervention of family members during the lesson
4
Parents not cooperating with the teacher
2
Family members doing the homework of students
1
Total
59
Short lesson period
24
Learning outcomes being in a large number
7
Reasons originating
from planning
Absence of compulsory school attendance
3
Implementation of the current program
2
Total
36
The poor digital skill of teachers
2
Reasons originating
Strict behavior of teachers
1
from the teacher
Prejudice of teachers
1
Total
4
Reasons originating
Not being informed
1
from the insufficiency
Insufficiency of technical support
1
of support services
Total
2

When Table 1 is examined, it is seen that the opinions of primary school teachers regarding
the reasons for the students' learning deficiency in the mathematics lesson in the distance education
process carried out due to the COVID-19 pandemic are collected in seven categories as reasons
originating from the nature of distance education, students, technical problems, family, planning,
teachers and insufficiency of support services. According to primary school teachers, the reasons
originating from the nature of distance education are considered from the most to the least as lack of
interaction and communication (f = 66), of performing measurement and evaluation (f = 28),
difficulty in concentrating on the lesson (f = 24), lack of material (f = 19), difficulty in receiving
feedback (f = 16), difficulty in embodying abstract mathematics (f = 14), inability of learning by
practising and experiencing (f = 13), difficulty in practicing (f = 11), usage of limited methods and
techniques compared to traditional education (f = 10 ), remaining of affective features in the
background (f = 10), the limitation of the sense organ addressed (f = 9), difficulty in maintaining
classroom management and discipline (f = 8), negativity of prolonged exposure to digital tools (f = 8),
difficulty of taking care of students one by one (f = 6), difficulty of considering different student styles
(f = 6), distraction due to other applications in the digital tools (f = 6), difficulty of taking different
student levels into account (f = 3), difficulty of instant correction (f = 2), lack of peer assistance in
lessons (f = 1) and difficulty of writing mathematical expressions digitally (f = 1). Some quotations
from the opinions of primary school teachers regarding the category of reasons arising from the nature
of distance education are given below.
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"In distance education, it becomes difficult for students to embody, because close contact is
not provided, the appropriate teaching method and technique for the student cannot be
chosen..." (T13)
“I think the fact that distance education does not appeal to the unique learning style of each
student (visual, auditory, tactile, etc.), that there is no immediate feedback, correction, that
active elements such as motivation cannot be used, and that studies that evaluate learning
cannot be done immediately during and at the end of the process cause students to have
learning deficiencies. . ” (T44)
"Not being able to supervise the students in front of the screen, the existence of students
entering the game instead of entering the lesson even they have the opportunity" (T35)
According to the primary school teachers, the reasons originating from the students are
considered from the most to the least as absence of students in the lessons (f = 22), the low motivation
in students (f = 17), students being indifferent (f = 11), students not reinforcing what they learned (f =
9), students watching the lesson in a passive way (f = 8), weakness of digital skills in students (f = 7),
reluctance of students (f = 7), students not feeling responsible (f = 3), poor readiness of students (f =
2), perceiving the process as a holiday (f = 2), abstention of students (f = 1), prejudice in students (f =
1), and anxiety in students (f = 1). Some quotations from the opinions of primary school teachers
regarding the category of reasons originating from students are given below.
“Students do not comply with the duration of the lesson. When they get bored, they leave the
lesson… ”(T17)
"Shy and indifferent students completely break away from the lesson ..." (T140)
"Students not actively participating in the lesson and watching the lesson from the screen ..."
(T206)
According to the primary school teachers, the reasons originating from the technical problems
are considered from the most to the least as connection (internet) problems (f = 30), lack of hardware
(f = 17), the impossibility of acquiring technological tools (f = 12), problems in logging into online
education platforms (f = 7), insufficiency of digital lesson materials (f = 1) and power cut (f = 1).
Some quotations from the opinions of primary school teachers regarding the category of reasons
originating from technical problems are given below.
"Because there is not enough technological equipment in the houses ..." (T175)
"Experiencing problems on the internet because of the living in a village ..." (T239)
"Problems in programs used in distance education ..." (T79)
According to the primary school teachers, the reasons originating from the technical problems
are considered from the most to the least as parents not providing the necessary support (f = 17), the
indifference of parents (f = 15), the lack of an appropriate learning environment at home (f = 12),
presence of distracting stimuli in the home environment (f = 8), the intervention of family members
during the lesson (f = 4), parents not cooperating with the teacher (f = 2), and family members doing
the homework of students (f = 1). Some quotations from the opinions of primary school teachers
regarding the category of reasons originating from a parents are given below.
"Existence of father, mother and other family members in a room and distraction of focus ..."
(T47)
"… Not getting enough support from families…" (T20)
"… They cannot pay as much attention as in the classroom setting. Home environments are
not suitable. " (T25)
According to the primary school teachers, the reasons originating from planning are
considered from the most to the least as short lesson period (f = 24), learning outcomes being in a
large number (f = 7), absence of compulsory school attendance (f = 3) and the implementation of the
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current program (f = 2). Some quotations from the opinions of primary school teachers regarding the
category of reasons originating from planning are given below.
"… Due to the short duration of lessons and learning outcomes being in a large number,
learning cannot be achieved completely." (T225)
“Students leaving the course whenever they want and teachers not being able to note their
absence…” (T8)
"Trying to implement the current program ..." (T181)
According to the primary school teachers, the reasons originating from the teacher are
considered from the most to the least as poor digital skills of teachers (f = 2), strict behavior of
teachers (f = 1), and prejudice of teachers (f = 1). Some quotations from the opinions of primary
school teachers regarding the category of reasons originating from the teacher are given below.
"Lack of teachers' skill in providing lesson materials online ..." (T167)
“… Teachers' prejudice…” (T18)
“… Teachers displaying a strict and authoritarian attitude…” (T193)
According to the primary school teachers, the reasons originating from the insufficiency of
support services are considered from the most to the least as not being informed (f = 1) an
insufficiency of technical support (f = 1). Some quotations from the opinions of primary school
teachers regarding the category of reasons originating from the insufficiency of support services are
given below.
“… Teachers, students and especially parents not being informed about distance education…”
(T17)
“… Insufficiency of infrastructure and technical support …” (T12)
Findings regarding the suggestions for eliminating the students' learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process carried out due to the COVID-19 pandemic.
The opinions expressed by primary school teachers regarding eliminating the students'
learning deficiencies in mathematics lessons in the distance education process carried out due to the
COVID-19 pandemic were analyzed by content analysis. The findings obtained are given in Table 2.
Tablo 2. Suggestions of primary school teachers for eliminating the students' learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process
Categories
Sub-categories
f
Transition to face to face education
65
Performing remedial education
43
Dilution of current mathematics lesson subjects and learning
22
outcomes
Extending the duration of lessons
11
Taking steps to identify and eliminate the learning deficiencies
10
Ensuring participation in the lesson
9
Suggestions
Increasing the number of lessons
4
regarding
Transition to hybrid education
4
planning
One-to-one distance education
4
Forming groups in different levels
3
Decreasing duration of lesson in lower grades
3
Focusing on essential learning outcomes
2
Making the lesson attendance compulsory
2
Decreasing the number of students
2
Strengthening parent-teacher-student relationship
1
Total
185
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Tablo 2. Suggestions of primary school teachers for eliminating the students' learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process (Continued)
Categories
Sub-categories
f
Using interesting materials
10
Using concrete materials
9
Performing continuous reinforcement
8
Associating mathematics lesson with daily life
4
Making the lesson funny
4
Giving importance to applied studies
3
Using materials suitable for different student levels
2
Increasing the usage of visual materials
2
Suggestions
Performing frequent controls
2
regarding the
Applying different techniques
2
learning-teaching
Endearing mathematics lesson
2
process
Using materials suitable for different student styles
1
Giving homework, ensuring their control and feedback
1
Using math videos in the form of cartoons
1
Giving place to different activities
1
Students creating material at home
1
Using new generation problems
1
Establishing a link between mathematics and other subjects
1
Behaving patiently
1
Making use of different sources
1
Total
57
Improving students' connections
19
Providing students with equipment
15
Suggestions
Developing a digital material pool
7
regarding
Supporting the families who do not have technological
4
technical
opportunities
improvements
Enforcing the platforms and systems used
3
Developing measurement and evaluation systems for digital
3
environments
Total
51
Parents' support
10
Parents' attention
7
Parents' cooperating with the teacher
5
Parents' reducing negative stimuli in the learning environment
2
Suggestions
Parents
following
up
with
their
children
1
regarding parents
Parents motivating their children
1
Parents providing a suitable working environment for their
1
children
Parents not intervening during the lesson
1
Total
28
Developing students' sense of responsibility
4
Students reinforcing what they have learned
3
Suggestions
Developing students' digital skills
2
regarding the
Increasing student motivation
2
development of
Making students believe that they can be successful
1
students
Students comprehending the importance of mathematics
1
Ensuring students pay their attention to the lesson
1
Total
14
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Tablo 2. Suggestions of primary school teachers for eliminating the students' learning deficiencies in
mathematics lessons in the distance education process (Continued)
Categories
Sub-categories
f
Informing
parents
about
distance
education
11
Suggestions
Informing teachers about distance education
regarding the
1
support services
Informing students about distance education
1
Total
13
Suggestions
Improving digital competencies of teachers
2
regarding the
improvement of
Increasing willingness and motivation of teachers
1
teachers' quality
Total
3

When Table 2 is examined, it is seen that the suggestions of primary school teachers to
eliminate the students' learning deficiencies in mathematics lessons in the distance education process
carried out due to the COVID-19 pandemic are gathered in seven categories as suggestions for
planning, learning-teaching process, technical improvements, parents, student development, support
services and improving the quality of teachers. The suggestions of primary school teachers for
planning from the most to the least are transition to face to face education (f = 65), performing
remedial education (f = 43), dilution of current mathematics lesson subjects and learning outcomes (f
= 22), extending the duration of lessons (f = 11), taking steps to identify and eliminate the learning
deficiencies (f = 10), ensuring participation in the lesson (f = 9), increasing the number of lessons (f =
4), transition to hybrid education (f = 4), one-to-one distance education (f = 4) , forming groups in
different levels (f = 3), decreasing duration of lessons in lower grades (f = 3), focusing on basic
learning outcomes (f = 2), making the lesson attendance compulsory (f = 2), decreasing the number of
students (f = 2) and strengthening of parent-teacher-student relationship (f = 1). Some quotations from
the opinions of primary school teachers regarding the category of suggestions for planning are given
below.
"Students should be given remedial education for mathematics lesson ..." (T43)
"Mathematics lesson will be more effective if it is done face to face in the classroom
environment" (T48)
"The main learning outcomes should be emphasized in the mathematics lesson; other learning
outcomes should be made lighter ..." (Ö228)
The suggestions of the primary school teachers for the learning-teaching process from the
most to the least are using interesting materials (f = 10), using concrete materials (f = 9), performing
continuous reinforcement (f = 8), associating mathematics lesson with daily life (f = 4) , making the
lesson funny (f = 4), giving importance to applied studies (f = 3), using materials suitable for different
student levels (f = 2), increasing the usage of visual materials (f = 2), performing frequent controls (f =
2), applying different techniques (f = 2), endearing the mathematics lesson (f = 2), using materials
suitable for different student styles (f = 1), giving homework, ensuring their control and feedback (f =
1), using math videos in the form of cartoons (f = 1), giving place to different activities (f = 1),
students creating materials at home (f = 1), using new generation problems (f = 1), establishing link
between mathematics and other lessons (f = 1 ) behaving patiently (f = 1) and making use of different
resources (f = 1). Some quotations from the opinions of primary school teachers regarding the
category of suggestions for the learning-teaching process are given below.
"… To endear the mathematics lesson and try to make it funny…" (T173)
"Enriching the curriculum and resources with new generation problems. Making the new
generation problems suitable for digital use by videotaping them ..." (T4)
"More importance should be given to activities of practicing by writing ..." (T84)
The suggestions of primary school teachers for technical improvements from the most to the
least are improving students' connections (f = 19), providing students with equipment (f = 15),
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developing a digital material pool (f = 7), supporting the families who do not have technological
opportunities (f = 4), enforcing the platforms and systems used (f = 3), developing measurement and
evaluation systems for digital environments (f = 3). Some quotations from the opinions of primary
school teachers regarding the category of suggestions for technical improvements are given below.
"Providing families with adequate equipment such as tablets and computers ..." (T9)
“… Strengthening and accelerating internet infrastructures…” (T234)
“… Strengthening the Zoom and EBA infrastructure…” (T62)
The suggestions of primary school teachers for parents from the most to the least are parents'
support (f = 10), parents' attention (f = 7), parents cooperating with the teacher (f = 5), parents
reducing negative stimuli in the learning environment (f = 2), parents following up their children (f =
1), parents motivating their children (f = 1), parents providing a suitable working environment for their
children (f = 1), and parents not interfering during the lesson (f = 1). Some quotations from the
opinions of primary school teachers regarding the category of suggestions for parents are given below.
"Parents should act in a way to increase the motivation of the students; they should make the
student believe that they can be successful in the mathematics lesson." (T59)
"I can suggest that the parents should not intervene behind the screen during the lesson; they
should see their shortcomings after the lesson and help them ..." (T35)
"During the lesson, negative stimuli should be reduced, and parents should act consciously."
(T43)
The suggestions of the primary school teachers for the development of students from the most
to the least are developing students' sense of responsibility (f = 4), students reinforcing what they have
learned (f = 3), developing students' digital skills (f = 2), increasing student motivation (f = 2), making
students believe that they can be successful (f = 1), students comprehending the importance of
mathematics (f = 1) and ensuring students pay their attention to the lesson (f = 1). Some quotations
from the opinions of primary school teachers regarding the category of suggestions for the
development of students are given below.
"Students' sense of responsibility should be developed" (T67)
"Students' digital skills should be developed" (T96)
"Students should be made to believe that they can be successful in mathematics lesson" (T139)
The suggestions of the primary school teachers for the support services from the most to the
least are informing parents about distance education (f = 11), informing teachers about distance
education (f = 1), and informing students about distance education (f = 1). Some quotations from the
opinions of primary school teachers regarding the category of suggestions for support services are
given below.
“… Organizing parent informing activities…” (T14)
"Teachers and students should be informed about distance education ..." (T67)
The suggestions of the primary school teachers for the improvement of teachers' quality from
the most to the least are improving teachers' digital competencies (f = 2) and increasing the willingness
and motivation of teachers (f = 1). Some quotations from the opinions of primary school teachers
regarding the category of suggestions for improving the quality of teachers are given below.
" Digital competencies of teachers should be improved" (T159)
"The willingness and motivation of teachers should be increased" (T203)
Discussion, Conclusion and Suggestions
In this study, the opinions of primary school teachers regarding the reasons for the students'
learning deficiencies in mathematics lessons and the suggestions to eliminate these deficiencies in the
distance education process carried out due to the COVID-19 pandemic were discussed. According to
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the findings obtained, it has been determined that in the distance education process carried out due to
the COVID-19 pandemic, and primary school teachers attribute the learning deficiencies of students in
mathematics lesson from the most to the least to the reasons originating from the nature of distance
education, students, technical problems, family, planning, teachers and inadequate support services.
As the reasons originating from the nature of distance education, teachers displayed mostly
insufficiency of interaction and communication and also some other reasons with regards to having
difficulty in measuring and evaluating, feedback-correction, concentrating on the lesson, practicing,
taking care of students one by one, taking different student levels and styles into account, writing
mathematical expressions in the digital environment and the negativities brought about by the usage of
digital tools. It is seen that these asserted reasons came forward as the disadvantages of mathematics
learning-teaching processes in distance education carried out in the COVID-19 pandemic period also
in other studies conducted (Almarashdi & Jarrah, 2021; Erduran & İnce Muslu, 2020; Irfan et al.,
2020; Kilit & Güner, 2021; Mailizar, Almanthari, Maulina, & Bruce, 2020; Wahyuningrum & Latifah,
2020). The National Council of Teachers of Mathematics states that students who have the
opportunities, encouragement, and support to speak, write, read and listen in mathematics lessons will
communicate to learn mathematics and learn to communicate mathematically (NCTM, 2000). In the
mathematics curriculum, it is stated that concrete materials should be used as much as possible in the
teaching of new concepts and in the evaluations to be made (MEB, 2018). It can be said that there may
be many limitations in distance education compared to face-to-face education due to the difference in
physical space and usage of digital tools, and especially because primary school students are in the
concrete operations period, digital environments may be insufficient in embodying abstract
mathematics and interpreting mathematics.
As the reasons originating from the students, teachers brought forward the reasons such as
students not participating in the lesson, low motivation, being indifferent, not reinforcing what has
been learned, watching passively, weakness of digital skills, unwillingness, not feeling responsible,
poor readiness, perceiving the process as a vacation, abstention, prejudice, anxiety. They put forward
the reasons. It attracts the attention that these reasons came forth as the disadvantages of the COVID19 pandemic period mathematics learning-teaching processes in other studies conducted (Erduran &
İnce Muslu, 2020; Kilit & Güner, 2021; Mailizar et al., 2020). It can be said that mathematics lessons
cannot be continued effectively due to the students not attending the lessons or not attending the
lessons preparedly for various reasons, and the inadequacies in affective, physical, and psychomotor
dimensions.
As the reasons for technical problems, teachers reported connection (internet) problems, lack
of hardware, the impossibility of acquiring technological tools, logging into online education
platforms, insufficiency of digital lesson materials, and power cut. These reasons appear to be a
limitation in mathematics lessons conducted in digital environments and other studies (Erduran & İnce
Muslu, 2020; Mailizar et al., 2020). Considering that distance education is sustained with technology,
it can be said that these elements are essential not only for mathematics lessons but also for all other
lessons. These factors may cause students not to be actively present in digital learning environments
and may interrupt learning-teaching processes or reduce effectiveness.
As the reasons regarding parents, teachers listed the reasons such as parents not providing the
necessary support and attention, failure to provide an appropriate learning environment at home, the
presence of distracting stimuli in the home environment, the intervention of family members during
the lesson, parents not cooperating with the teacher, the family members doing the homework of
students. Also, in the researches conducted (Harper, Rosenberg, Comperry, Howell, & Womble, 2021;
Panaoura, 2020), the family and home dimension in students' mathematics education during the
COVID-19 outbreak has been an important issue. While schools are used as the environment in faceto-face education, the student's environment is the house in distance education. Hence, it can be said
that the inability to provide learning environments at home and the parents not being able to provide
the necessary moral and material support will reduce the effectiveness of mathematics learning
processes.
As the reasons originating from planning, teachers stated the reasons such as short lesson
period, learning outcomes being in a large number, absence of compulsory school attendance, and
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implementing the current program. It is seen that some of the asserted reasons are emphasized in the
research (Erduran & İnce Muslu, 2020). It can be said that students cannot fully achieve the targeted
learning outcomes, as the learning outcomes cannot be achieved in the given lesson periods due to the
implementation of the current program also in distance education, which was initiated urgently in the
COVID-19 pandemic period.
As the reasons originating from teachers, the weakness of digital skills, strict attitudes of
teachers, prejudge and as the reasons regarding the insufficiency of support services, not being
informed and inadequacy of support services were shown. Some of these reasons were also included in
some studies conducted at home and abroad (Erduran & İnce Muslu, 2020; Mailizar et al., 2020) as
problems encountered in distance education mathematics lessons COVID-19 outbreak. It can be said
that the learning-teaching processes are not efficient due to the fact that teachers, who are among the
building blocks of education, do not have the relevant competencies and qualifications, partners are
not informed about distance education and the necessary support on these issues cannot be received.
According to the findings obtained, it was determined that primary school teachers made
suggestions for planning, learning-teaching process, technical improvements, parents, development of
students, support services, and improving the quality of teachers in order to eliminate students'
learning deficiencies in mathematics lesson in the distance education process carried out due to
COVID-19 pandemic. Teachers made suggestions for planning mostly as transition to face to face
education and some other suggestions such as performing remedial education, diluting the current
mathematics lesson subjects and learning outcomes, extending the duration of lessons, transition to
hybrid education, determining the learning deficiencies, and eliminating these deficiencies. Studies
(Tezer, Cavus, Orkun, Osum, & Ture, 2021) have shown that even countries that conduct the
pandemic process with hybrid education experience problems about the efficiency of mathematics
lessons. It can be said that because teachers complain that distance education cannot provide the
opportunities provided by face-to-face education, suggestions for switching to face-to-face education
outweigh. In addition, it can be said that with the integration of the current curriculum into distance
education, the learning outcomes are in a large number considering specified periods, and the teachers
suggest that the arrangements on these issues should be made again because the time is short for the
determined learning outcomes. Also, according to Aydemir (2018), the entire structure in distance
education systems should be built in line with student needs and the program should be built on
student outcomes. Therefore, arrangements can be made by considering the needs in order for
mathematics education to achieve its purpose.
Teachers also made suggestions such as using interesting and concrete materials, performing
continuous reinforcement, associating the mathematics lesson with daily life, making the lesson funny,
giving importance to applied studies for the learning-teaching process; improving students'
connections, providing students with equipment, developing a digital material pool for technical
improvements; developing students' sense of responsibility and their digital skills, making students
believe that they can be successful, increasing students' motivation for the development of students;
informing parents, teachers, and students about distance education for support services, and
developing digital competencies and increasing willingness and motivation for their colleagues. It is
seen that some of these suggestions were specified by researchers or participants in various studies
(Erduran & İnce Muslu, 2020; Kamsurya, 2020; Kilit & Güner, 2021; Kuzu, 2020; Marbán et al.,
2021; Marpa, 2021; Mulenga & Marbán, 2020; Panaoura, 2020) in order for the problems experienced
in distance education activities in mathematics lesson during the COVID-19 pandemic period to be
eliminated or ameliorated. It is seen that teachers offer various suggestions to partners, mostly in order
to enrich the learning-teaching process, to emancipate it from uniformity, and making it more efficient.
It can be said that all partners who have a direct or indirect influence on this process, especially
teachers on one side of the communication channel and students on the other side, should give
importance to distance education, take responsibility, and make an effort.
When the findings obtained from the research are evaluated in general, it was determined that
teachers consider the structure of distance education, especially the lack of interaction and
communication, as the most important reason for the mathematics lesson learning deficiency in
students in the distance education process carried out due to COVID-19 pandemic; and as for the
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elimination of learning deficiencies, they suggested to switch to face-to-face education at most. In the
study, it has been observed that classroom teachers draw attention to many factors regarding the cause
of the learning deficiency and its elimination. These reasons or suggestions can also be encountered in
distance education activities in different student levels and disciplines during the COVID-19 pandemic
period. It can be said that since this research is aimed at the mathematics lesson, which has a unique
abstract structure and aimed at the elementary school, which is among lower levels, the emerging
elements should be overemphasized. Because while numerical data are frequently encountered in daily
life or professional fields, living conditions require having skills related to technology and
mathematics. Students also discover important ideas (Van de Walle, Karp, Bay-Williams, Wray, &
Brown, 2019). This study is limited to the opinions of teachers who believe that students have learning
deficiencies. The research is thought to contribute to the studies to be carried out to eliminate learning
deficiencies or prevent their occurrence during or after the COVID-19 pandemic.
The following suggestions have been recommended in line with the findings obtained from the
research;





Students' learning deficiencies in mathematics lessons in the distance education process
can be determined, and remedial education can be given on these subjects.
If the distance education continues, the current program can be revised by this process.
In order to make the distance education process more efficient, all partners can be
informed about distance education, and studies can be carried out to increase the partners'
digital competencies.
Studies may be conducted to improve digital tools used in distance education.
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Matematik Dersindeki Öğrenme Eksikleri
Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Veli TOPTAŞ1, Feyyaz ÖZTOP2
Öz

Anahtar Kelimeler

Bu çalışmada, COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenleri ve bu
eksiklerin giderilmesine yönelik önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel
araştırma desenlerinden fenomonoloji esas alınarak yürütülmüştür. Araştırma
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki ilkokullarda görev yapan 254
sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri
standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu aracılığıyla
toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonunda, sınıf
öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim
sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerini uzaktan
eğitimin yapısı, öğrenciler, teknik sorunlar, aile, planlama, öğretmenler ve destek
hizmetlerin yetersizlikleri ile ilişkili nedenlere bağladıkları; bu öğrenme
eksiklerinin giderilmesi için ise planlamaya, öğrenme-öğretme sürecine, teknik
iyileştirmelere, velilere, öğrencilerin geliştirilmesine, destek hizmetlere ve
öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundukları
tespit edilmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte
yürütülen uzaktan eğitim sürecinde matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin
nedeni olarak en fazla etkileşim ve iletişim yetersizliğini gördükleri ve çözüm
olarak en fazla yüz yüze eğitime geçilmesini önerdikleri belirlenmiştir.
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Giriş
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen COVID-19 salgını tüm dünyada hızla
yayılmıştır. 11 Mart 2020’den itibaren ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemi olarak
nitelendirilmiştir (WHO, 2020). Dünyada COVID-19 salgının yaygınlaşması eğitim de dahil olmak
üzere birçok alanı olumsuz etkilemiştir (Paudel, 2021). COVID-19 salgını rekor sayıda öğrenci ve
okulu etkisi altına almıştır (Bergdahl ve Nouri, 2020). Türkiye’de de okullardaki eğitime 16 Mart 2020
itibariyle ara verilmiştir (MEB, 2020a). Ülkeler bir yandan salgınla ve salgının çeşitli alanlardaki
etkileriyle baş ederken bir yandan da eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için acil çözüm önerileri
aramıştır. Salgının seyrinin kötüleşmesiyle birlikte çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan
eğitime geçiş kararı alınmıştır.
Uzaktan eğitimde, öğretmen ve öğrenci fiziksel olarak ayrı mekanlarda bulunurken aradaki
iletişim çeşitli teknolojiler vasıtasıyla gerçekleşmektedir (Koi-Akrofi, Owusu-Oware ve Tanye, 2020;
Nazarova, Jalilova, Mukhamedova ve Rasulova 2021; Rumble, 1987). Geçmiş dönemlerde uzaktan
eğitimin ilk uygulamalarında mektup kullanılırken (Kaya, 2002), yaşanan gelişmeler ışığında artık
dijital teknolojilerin uzaktan eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
Türkiye’de de COVID-19 salgını döneminde uzaktan eğitime geçişle birlikte öğrenme-öğretme
süreçleri dijital araçlar vasıtasıyla yürütülmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim, eğitim sorunlarının
çözümü için başvurulan bir yaklaşım olarak (Beldarrain, 2006; Kaya, 2002) görülse de COVID-19
salgını dönemi uzaktan eğitiminin acil ve hazırlıksız olarak sürdürülmeye başlanmasıyla uzaktan
eğitimin bilinen sorunlarına yenilerinin eklendiği ve bu süreçte karşılaşılan güçlüklerin artığı
söylenebilir. Sarı ve Nayır (2020) araştırmalarında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Dünya Bankası Kurumlarına ait raporları inceleyerek
COVID-19 salgını sürecinde eğitim alanında öğrenme-öğretme süreci ile ilgili, paydaşlardan
kaynaklanan, teknolojik, sağlık ve diğer kategoriler altında sorunların ortaya çıktığını belirlemişledir.
Diğer bazı araştırmalarda da (Düzgün ve Sulak, 2020; Er Türküresin, 2020; Karaca, Karaca,
Karamustafaoğlu ve Özcan, 2021) COVID-19 salgını dönemi uzaktan eğitim uygulamalarının çok
etkili bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaşanılan sorunlar ve sürecin yeteri kadar etkili işlememesi
öğrencilerin derslerde kazanımlara hedeflenen düzeyde ulaşamamasına ve bu da öğrencilerde öğrenme
eksiklerine yol açmaktadır.
Belirli bir konudaki öğrenme eksiği o konuda başarısızlığı beraberinde getireceği gibi
olumsuzluklara da kapı aralamaktadır. Öğrenme eksiği olmayan öğrenciler sonraki konuları daha
kolay öğrenirken, öğrenme eksiği olan öğrenciler ise konuyu öğrenirken daha çok zaman ve çabaya
ihtiyaç duymaktadır (Köse, 2007). Eğitimi daha iyi bir seviyeye getirmek için çocuklardaki eksik
yapıları yerine koymak gerekmektedir (Örs, 2019). Bu bağlamda öğrencilerdeki öğrenme açığının
dikkate alınması gerektiği söylenebilir. Öğrencilerin öğrenme eksiğinin önemsendiği derslerden biri de
matematiktir. Matematik bireylerin tüm akademik yaşamında iç içe olduğu bir bilimdir. Günümüzde
neredeyse her türlü meslek az ya da çok matematik ve matematiksel düşünmeyi gerektirmektedir
(Olkun ve Toluk Uçar, 2014). Ulusal ve uluslararası arenada yapılan sınavlarda (MEB, 2019; MEB,
2020b; MEB,2020c) ise matematik ortalamalarının düşük sevilerde olduğu görülmektedir. Bu nedenle
bireylerin akademik ve meslek yaşamında önemli bir role sahip olan matematik dersinde performansın
yüksek tutulması için, eğitim faaliyetlerinin uzaktan sürdürüldüğü COVID-19 salgını döneminde de
etkili matematik öğretiminin önündeki engellerin kaldırılması ve öğrenme eksiklerinin giderilmesi
önemli görülmektedir. Özellikle ilkokul, matematik dersine yönelik temel bilgi ve becerilerin
edinildiği tutumların şekillendiği bir kademe olması sebebiyle hedeflenen matematik dersi
kazanımlarının edinilmesi hem bu düzey için hem de öğrencilerin gelecek yaşamı için önemli
görülmektedir. Bu doğrultuda COVID-19 salgını ile birlikte ilkokul düzeyinde zorunlu olarak
yürütülmeye başlanan uzaktan eğitim sürecindeki matematik dersi öğrenme eksiklerinin giderilmesi
için yapılan araştırmalar önem kazanmaktadır.
COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ilkokul düzeyine (Altıntaş Yüksel, 2021;
Ayaz, 2021; Baran ve Sadık, 2021a; Baran ve Sadık, 2021b; Batmaz, Cevahir Batmaz ve Kılıç, 2021;
Bulut ve Susar Kırmızı, 2021; Brako ve Essel, 2020; Demir ve Özdaş, 2020; Diana, Suhendra,
Yohannes ve Sukma, 2021; Erbaş, 2021; Erol ve Erol, 2020; Fidan, 2020; Gezen ve Efendioğlu, 2021;
Gupta ve Gupta, 2020; İnci Kuzu, 2020; Jamilah, Sukitman ve Fauzi, 2021; Günbaş ve Gözükük,
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2020; Karabudak, 2020; Kargın ve Karataş, 2021; Kesik ve Baş, 2021; Kızıltaş ve Çetinkaya Özdemir,
2021; Koç, 2021; Konca ve Çakır, 2021; Korucuk, 2020; Okatan ve Tagay, 2021; Kurt, Kandemir ve
Çelik, 2021; Özcan ve Saydam, 2021; Özden ve İlgar, 2021; Pozas, Letzel ve Schneider, 2021; Putri
ve diğerleri, 2020; Rahmaini, 2021; Rasmitadila ve diğerleri, 2020; Sakallı, Altınay, Altınay ve Dağlı,
2021; Sarışık, Uslu, Sarışık ve Uslu, 2021; Saygı, 2021; Sirem ve Baş, 2020; Uğur Göçmez ve Ünal,
2021; Uluçınar Sağır ve Dal, 2021; Usta ve Dönmez, 2021; Uysal ve Kısa, 2021; Yadigar ve Yadigar,
2021; Yurtbakan ve Akyıldız, 2020) ve matematik derslerine (Almarashdi ve Jarrah, 2021; Cassibba
ve diğerleri, 2021; Das, 2021; Erduran ve İnce Muslu, 2020; Irfan, Kusumaningrum, Yulia, ve
Widodo, 2020; Kamsurya, 2020; Kilit ve Güner, 2021; Kuzu, 2020; Mailizar, Almanthari, Maulina, ve
Bruce, 2020; Marbán, Radwan, Radwan ve Radwan, 2021; Marpa, 2021; Maulina ve Bruce, 2020;
Mulenga ve Marbán, 2020; Panaoura, 2020; Tezer ve Cumhur, 2020; Tremblay ve Delobbe, 2021;
Wijaya, 2021; Xie, Xiao, Hou, Liu ve Liu, 2021) yönelik dijital eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılan
araştırmalar olduğu görülmektedir. Türkiye’de COVID-19 salgınıyla birlikte yürütülen uzaktan eğitim
sürecinde ilkokul öğrencilerinin matematik derslerindeki öğrenme eksiklerine ışık tutan bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. İlkokul matematik dersi öğrenme eksiklerinin nedenlerinin ve bu konudaki öneriler
belirlenerek hem öğrencilerdeki mevcut öğrenme eksiklerinin giderilmesi hem de önümüzdeki zaman
diliminde karşılaşılacak benzeri acil durumlarda tekrar uzaktan eğitime geçilmesi durumunda ortaya
çıkacak öğrenme eksiklerinin engellenmesi sağlanabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde kilit rol üstlenen
ve başarının anahtarı konumunda olan öğretmenlerin de süreç içerisindeki deneyimleri doğrultusunda
paylaşacakları görüşlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu görüşler COVID-19 salgını ile birlikte
yürütülen uzaktan eğitim sürecindeki matematik dersi öğrenme eksiklerinin nedenlerinin belirlenmesi
ve giderilmesi için atılacak adımlar üzerine önemli bilgiler sunabilir. Bu bağlamda çalışmada sınıf
öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenleri ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik
önerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenlerine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
2. COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için sınıf öğretmenlerinin önerileri nelerdir?
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji ile yürütülmüştür. Nitel araştırmalar,
katılımcıların deneyimlerini nasıl anlamlandırdıkları ve olgulara hangi anlamları yükledikleriyle
ilgilenir (Merriam ve Tisdell, 2016). Fenomoloji farkında olunmasına rağmen derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu
çalışmada COVID-19 salgınıyla birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenleri ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik öneriler uzaktan
eğitim sürecine dahil olan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki çeşitli ilkokullarda görev yapmakta olan 254 sınıf
öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan
ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminde önceden belirlenmiş ölçütü karşılayan
birimler örnekleme alınırlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016;
Mertens, 2010). Bu araştırmada COVID-19 salgınıyla birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerinin matematik dersinde öğrenme eksiği olduğunu ifade eden sınıf öğretmenleri ölçüt
alınmıştır. Bu amaçla ulaşılan sınıf öğretmenlerine öncelikle öğrencilerinin matematik dersinde
öğrenme eksiğinin olup olmadığı sorulmuştur. Evet ya da kısmen cevabını veren öğretmenler açık uçlu
soruları yanıtlamışlardır. Öğretmenlerden alınan cevaplar şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersinde öğrenme eksiği olup olmadığıyla ilgili sınıf
öğretmenlerinin görüşleri

Şekil 1’de görüldüğü gibi 254 sınıf öğretmeni (Evet: 140; Kısmen: 114) COVID-19 salgını ile
birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin matematik dersinde öğrenme eksiği
olduğunu ifade ettiği için araştırmaya dahil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme
formu kullanılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşmeler için hazırlanan sorular önceden net bir
şekilde kesinleştirilmiş sorulardır (Patton, 2015). Bu çalışma için oluşturulan görüşme formunda sınıf
öğretmenlerinin öğrencilerin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde
matematik dersi öğrenme eksiğinin nedenlerine ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik önerilere ilişkin
görüşlerini belirlemeyi amaçlayan iki soru yer almıştır. Sorular alan uzmanlarının görüşlerinden
faydalanılarak oluşturulmuştur.
Verilerin Toplanması
Veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yazışma
tekniği kullanılmıştır. Yazışma tekniğinde veriler yazılı iletişim yoluyla toplanmaktadır (Karasar,
2019). Verilerin toplanması çevrimiçi araçlar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bir platform vasıtasıyla
soruların bulunduğu formlar sınıf öğretmenlerine ulaştırılmıştır. Sınıf öğretmenleri de kendilerine
ulaştırılan formları çevrimiçi ortamda doldurmuşlardır. Araştırmacı ise bu platform üzerinden verilen
yanıtlara ulaşmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik
analizi birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanması esasına dayanır (Yıldırım ve
Şimşek, 2018). Cohen, Manion ve Morrison (2007) ise içerik analizini yazılı verilerin temel
içeriklerinin içerdikleri mesajların özetlenmesi ve raporlanması işlemi olarak tanımlamaktadır.
Araştırmada içerik analizi için elde edilen veriler kodlanarak kategorileştirilmiş ve daha sonra bu
kategoriler sınıflandırılıp isimlendirilmiştir (Merriam ve Tisdell, 2016).
Araştırmalarda geçerlik için inanılırlık ve aktarılabilirlik önemli görülmektedir (Merriam ve
Tisdell, 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu bağlamda çalışmada geçerlik için amaca uygun
katılımcıya ulaşılmış, öğretmenlerden elde edilen veriler matematik eğitimi alanında uzman iki farklı
araştırmacı tarafından kodlanmış ve gözden geçirilmiş, katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara
da yer verilmiş ve alıntılar Ö1, Ö2 şeklinde kodlanmıştır. Araştırmanın güvenirliği için kodlamalar
sırasında sapmaların ve anlam değişikliğinin olmamasına özen gösterilmiş, kodlamalar tekrar gözden
geçirilmiş, bağımsız olarak yapılan kodlamalar arasında karşılaştırma yapılarak tutarlık hesaplanmıştır
(Gibbs, 2007). Tutarlık hesaplamasında, Miles ve Huberman (1994)’ın önerdiği güvenirlik formülü
(Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda
kodlayıcılar arasındaki uzlaşı değeri % 86 olarak kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (Miles,
Huberman ve Saldaña, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2018).
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Bulgular
Bu bölümde araştırma verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenlerine ilişkin bulgular
COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
derslerinde yaşadıkları öğrenme eksiklerinin nedenlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri içerik
analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenlerine ilişkin
sınıf öğretmenlerinin görüşleri
Kategoriler
Alt kategoriler
f
Etkileşim ve iletişim yetersizliği
66
Ölçme ve değerlendirme yapmanın güç olması
28
Derse konsantre olmada zorluk
24
Materyal yetersizliği
19
Dönüt almada güçlük
16
Soyut matematiğin somutlaştırılmasının zorluğu
14
Yaparak ve yaşayarak öğrenememe
13
Uygulama yapılmasında güçlük
11
Geleneksel eğitime göre sınırlı yöntem ve tekniğin
10
kullanılabilmesi
Uzaktan eğitimin
Duyuşsal özelliklerin geri planda kalması
10
yapısından
Hitap edilen duyu organın sınırlılığı
9
kaynaklanan nedenler
Sınıf yönetimi ve disiplinini sağlamada güçlük
8
Dijital araçlara uzun süre maruz kalmanın verdiği
8
olumsuzluk
Öğrencilerle tek tek ilgilenmenin güçlüğü
6
Farklı öğrenci stillerinin dikkate alınmasının zorlaşması
6
Dijital araçlardaki diğer uygulamaların dikkati dağıtması
6
Farklı öğrenci düzeylerinin dikkate alınmasının zorlaşması
3
Anında düzeltmede güçlük
2
Derslerde akran yardımlaşmasının olmaması
1
Matematiksel ifadeleri dijital ortamda yazmanın zor olması
1
Toplam
261
Öğrencilerin derslere katılmaması
22
Öğrencilerdeki motivasyon düşüklüğü
17
Öğrencilerin ilgisiz olması
11
Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmemesi
9
Öğrencilerin dersi pasif bir şekilde izlemesi
8
Öğrencilerdeki dijital becerilerin zayıflığı
7
Öğrencilerin isteksiz olması
Öğrenciden
7
kaynaklanan nedenler
Öğrencilerin kendilerini sorumlu hissetmemeleri
3
Öğrencilerin hazırbulunuşluklarının zayıf olması
2
Tatil gibi algılama
2
Öğrencilerin çekimser davranmaları
1
Öğrencilerdeki ön yargı
1
Öğrencilerdeki kaygı
1
Toplam
91
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Tablo 1. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenlerine ilişkin
sınıf öğretmenlerinin görüşleri (Devamı)
Kategoriler
Alt kategoriler
f
Bağlantı (internet) sorunları
30
Donanım yetersizliği
17
Teknolojik araçları edinmede imkânsızlık
12
Teknik sorunlardan
kaynaklanan nedenler
Çevrim içi eğitim platformlarına girişte sorunlar
7
Dijital ders malzemelerinin yetersizliği
1
Elektrik kesintisi
1
Toplam
68
Ebeveynlerin gereken desteği vermemesi
17
Ebeveynlerin ilgisizliği
15
Evde uygun öğrenme ortamının sağlanamaması
12
Aileden kaynaklanan
Ev ortamında dikkati dağıtan uyarıcıların olması
8
nedenler
Aile üyelerinin ders esnasında müdahalede bulunması
4
Velinin öğretmenle işbirliği yapmaması
2
Aile üyelerinin öğrencilerin derslerini yapmaları
1
Toplam
59
Ders sürelerinin kısalığı
24
Yetiştirilmesi gereken kazanımların fazla olması
7
Planlamadan
kaynaklanan nedenler
Devam zorunluluğu olmaması
3
Mevcut programın uygulanması
2
Toplam
36
Öğretmenlerin dijital becerilerinin zayıflığı
2
Öğretmenden
Öğretmenlerin katı davranması
1
kaynaklanan nedenler
Öğretmenlerin ön yargısı
1
Toplam
4
Destek Hizmetlerinin
Bilgilendirmeme
1
yetersizliğinden
Teknik desteğin yetersizliği
1
kaynaklanan nedenler
Toplam
2

Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan
eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiğinin nedenlerine ilişkin görüşleri
uzaktan eğitimin yapısından, öğrenciden, teknik sorunlardan, aileden, planlamadan öğretmenden ve
destek hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler olmak üzere yedi kategoride toplandığı
görülmektedir. Sınıf öğretmenlerine göre uzaktan eğitimin yapısından kaynaklanan nedenler çoktan
aza doğru etkileşim ve iletişim yetersizliği (f=66), ölçme ve değerlendirme yapmanın güçleşmesi
(f=28), derse konsantre olmada zorluk (f=24), materyal yetersizliği (f=19), dönüt almada güçlük
(f=16), soyut matematiğin somutlaştırılmasının zorluğu (f=14), yaparak ve yaşayarak
öğrenememe(f=13), uygulama yapılmasında güçlük(f=11), geleneksel eğitime göre sınırlı yöntem ve
tekniğin kullanılabilmesi (f=10), duyuşsal özelliklerin geri planda kalması (f=10 ), hitap edilen duyu
organın sınırlılığı (f=9), sınıf yönetimi ve disiplinini sağlamada güçlük (f=8), dijital araçlara uzun süre
maruz kalmanın verdiği olumsuzluk (f=8), öğrencilerle tek tek ilgilenmenin güçlüğü (f=6), farklı
öğrenci stillerinin dikkate alınmasının zorlaşması(f=6), dijital araçlardaki diğer uygulamaların dikkati
dağıtması(f=6), farklı öğrenci düzeylerinin dikkate alınmasının zorlaşması (f=3), anında düzeltmede
güçlük (f=2), derslerde akran yardımlaşmasının olmaması (f=1), matematiksel ifadeleri dijital ortamda
yazmanın zor olması (f= 1) olarak görülmektedir. Uzaktan eğitimin yapısından kaynaklanan nedenler
kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Uzaktan eğitimde öğrencilere somutlaştırma zorlaşmakta, yakın temas sağlanmadığı için
öğrenciye uygun öğretim yöntemi ve tekniği seçilememektedir…” (Ö13)
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“Uzaktan eğitimin her öğrencinin kendine has öğrenme stiline hitap etmemesi (görsel, işitsel,
dokunarak vb.), anında dönüt düzeltme yapılamaması, motivasyon, güdülenme gibi aktif
unsurların kullanılamaması, süreç içinde ve sonunda öğrenmeyi değerlendirici çalışmaların
anında yapılamaması öğrencilerde öğrenme eksiklerinin olmasına neden olduğunu
düşünüyorum.” (Ö44)
“Öğrencilerin ekran başında denetlenememesi, imkânı olduğu halde derse girmek yerine
oyuna giren öğrencilerin olması” (Ö35)
Sınıf öğretmenlerine göre öğrenciden kaynaklanan nedenler en çoktan aza doğru, öğrencilerin
derslere katılmaması (f=22), Öğrencilerdeki motivasyon düşüklüğü
(f=17), Öğrencilerin ilgisiz
olması (f=11), öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmemesi (f=9), öğrencilerin dersi pasif bir şekilde
izlemesi (f=8), öğrencilerdeki dijital becerilerin zayıflığı (f=7), öğrencilerin isteksiz olması (f=7),
öğrencilerin kendilerini sorumlu hissetmemeleri (f=3), öğrencilerin hazırbulunuşluklarının zayıf
olması (f=2), tatil gibi algılama (f=2), öğrencilerin çekimser davranmaları (f=1), öğrencilerdeki ön
yargı (f=1) ve öğrencilerdeki kaygı (f=1) olarak görülmektedir. Öğrencilerden kaynaklanan nedenler
kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Öğrenciler ders sürelerine uymuyor. Canı sıkıldığında dersi bırakıp gidiyor…” (Ö17)
“Çekingen ve ilgisiz öğrenciler tamamıyla dersten kopuyorlar…” (Ö140)
“Öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılmaması ve dersi ekran karşısından izlemesi…”
(Ö206)
Sınıf öğretmenlerine göre teknik sorunlardan kaynaklanan nedenler en çoktan aza doğru,
bağlantı (internet) sorunları (f=30), donanım yetersizliği (f=17), teknolojik araçları edinmede
imkansızlık (f=12), Çevrim içi eğitim platformlarına girişte sorunlar (f=7), dijital ders malzemelerinin
yetersizliği (f=1) ve elektrik kesintisi (f=1) olarak görülmektedir. Teknik sorunlardan kaynaklanan
nedenler kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Evlerde yeteri kadar teknolojik donanım olmadığı için…” (Ö175)
“Köyde yaşadıkları içinde internette sıkıntıların yaşanması…” (Ö239)
“Uzaktan eğitimde kullanılan programlardaki sorunlar…” (Ö79)
Sınıf öğretmenlerine göre aileden kaynaklanan nedenler en çoktan aza doğru, ebeveynlerin
gereken desteği vermemesi (f=17), ebeveynlerin ilgisizliği (f=15 ), evde uygun öğrenme ortamının
olmaması (f=12), ev ortamında dikkati dağıtan uyarıcıların olması (f=8) aile üyelerinin ders esnasında
müdahalede bulunması (f=4), velinin öğretmenle işbirliği yapmaması (f=2) ve aile üyelerinin
öğrencilerin derslerini yapmaları (f=1) olarak görülmektedir. Aileden kaynaklanan nedenler
kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Bir odada baba, anne ve diğer aile üyelerinin olması ve odak noktasının dağılması…” (Ö47)
“… Ailelerden yeterince destek alamamaları …” (Ö20)
“…Sınıf ortamındaki kadar dikkatlerini veremiyorlar. Ev ortamları uygun değil.” (Ö25)
Sınıf öğretmenlerine göre planlamadan kaynaklanan nedenler çoktan aza doğru ders
sürelerinin kısalığı (f=24), yetiştirilmesi gereken kazanımların fazla olması (f=7), devam zorunluluğu
olmaması (f= 3) ve mevcut programın uygulanması (f=2) olarak görülmektedir. Planlamadan
kaynaklanan nedenler kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda
verilmiştir.
“…Ders sürelerinin kısalığı ve kazanımların fazla olması sebebiyle tam öğrenme
sağlanamamaktadır.” (Ö225)
“Öğrencilerin canlarının istediği zaman dersten ayrılmaları ve öğretmenlerin öğrencileri
devamsız yazamaması…” (Ö8)
“Mevcut programın uygulanmaya çalışılması…” (Ö181)
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Sınıf öğretmenlerine göre öğretmenden kaynaklanan nedenler çoktan aza doğru öğretmenlerin
dijital becerilerinin zayıflığı (f=2), öğretmenlerin katı davranması
(f=1) ve öğretmenlerin ön
yargısı (f=1) olarak görülmektedir. Öğretmenden kaynaklanan nedenler kategorisine ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Öğretmenlerin ders araç gereçlerini çevrim içi ortamda temin etmede beceri eksikliği…”
(Ö167)
“…öğretmenlerin önyargısı…” (Ö18)
“…Öğretmenlerin katı ve otoriter bir tavır sergilemeleri…” (Ö193)
Sınıf öğretmenlerine göre destek hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler
çoktan aza doğru bilgilendirmeme (f=1) ve teknik desteğin yetersizliği (f=1) olarak görülmektedir.
Destek hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“…Öğretmen-öğrenci ve özellikle velilerin uzaktan eğitim konusunda bilgilendirilmemesi…”
(Ö17)
“…Alt yapının ve teknik desteğin yeterli olmaması…” (Ö12)
COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesine yönelik önerilere ilişkin bulgular
COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik
dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesine yönelik önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin
bildirdikleri görüşler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için sınıf
öğretmenlerinin önerileri
Kategoriler
Alt Kategoriler
f
Yüz yüze eğitime geçilmesi
65
Telafi eğitimlerin yapılması
43
Mevcut matematik dersi konu ve
22
kazanımlarının seyreltilmesi
Ders sürelerinin uzatılması
11
Öğrenme eksiğinin belirlenmesi ve giderilmesi
10
için adımların atılması
Derse katılımın sağlanması
9
Planlamaya yönelik öneriler Ders sayılarının artırılması
4
Hibrit eğitime geçilmesi
4
Birebir uzaktan öğretim yapılması
4
Seviye gruplarının oluşturulması
3
Alt sınıflarda ders sürelerinin azaltılması
3
Temel kazanımlara ağırlık verilmesi
2
Derse katılımın mecburi tutulması
2
Öğrenci sayılarının azaltılması
2
Veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinin güçlenmesi
1
Toplam
185
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Tablo 2. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için sınıf
öğretmenlerinin önerileri (Devamı)
Kategoriler
Alt Kategoriler
f
İlgi çekici materyaller kullanılması
10
Somut materyal kullanılması
9
Devamlı pekiştirme yapılması
8
Matematik dersinin günlük hayatla
4
ilişkilendirilmesi
Dersin eğlenceli hale getirilmesi
4
Uygulamalı çalışmalara önem verilmesi
3
Farklı öğrenci düzeylerine uygun materyaller
2
kullanılması
Görsel materyal kullanımının artırılması
2
Sık sık kontroller yapılması
2
Farklı tekniklere başvurulması
2
Öğrenme-öğretme
Matematik dersinin sevdirilmesi
2
sürecine yönelik öneriler
Farklı öğrenci stillerine uygun materyallerin
1
kullanılması
Ev ödevleri verilmesi bunların kontrol ve
1
dönütünün sağlanması
Çizgi film şeklinde matematik videolarının
1
kullanılması
Farklı etkinliklere yer verilmesi
1
Öğrencilerin evde materyal oluşturması
1
Yeni nesil problemlerin kullanılması
1
Matematik ile diğer dersler arasında bağ kurulması
1
Sabırlı davranılması
1
Farklı kaynaklardan da yararlanılması
1
Toplam
57
Öğrencilerin bağlantılarının iyileştirilmesi
19
Öğrencilere donanım sağlanması
15
Dijital malzeme havuzunun geliştirilmesi
7
Teknik İyileştirmelere
Teknolojik imkanı olmayan ailelerin desteklenmesi
4
Yönelik Öneriler
Kullanılan platform ve sistemlerin güçlendirilmesi
3
Dijital ortamlar için ölçme ve değerlendirme
3
sistemlerinin geliştirilmesi
Toplam
51
Velilerin destek vermesi
10
Velilerin ilgi göstermesi
7
Velilerin öğretmenle işbirliği yapması
5
Velilerin öğrenme ortamındaki olumsuz uyaranları
2
azaltması
Velilere yönelik öneriler
Velilerin çocuklarını takip etmesi
1
Velilerin çocuklarını motive etmesi
1
Velilerin çocukları için uygun çalışma ortamını
1
sağlaması
Velilerin ders esnasında müdahalede bulunmaması
1
Toplam
28
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Tablo 2. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için sınıf
öğretmenlerinin önerileri (Devamı)
Öğrencilerin sorumluluk duygusunun
4
geliştirilmesi
Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi
3
Öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi
2
Öğrencilerin geliştirilmesine Öğrenci motivasyonun artırılması
2
yönelik öneriler
Öğrencilerin başarılı olabileceğine
1
inandırılması
Öğrencilerin matematiğin önemini kavraması
1
Öğrencilerin derse dikkatlerini vermesinin
1
sağlanması
Toplam
14
Velilerin uzaktan eğitim konusunda
11
bilgilendirilmesi
Destek Hizmetlere yönelik
Öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda
1
Öneriler
bilgilendirilmesi
Öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda
1
bilgilendirilmesi
Toplam
13
Öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin
Öğretmenlerin niteliğinin
2
geliştirilmesi
geliştirilmesine yönelik
Öğretmenlerin istek ve motivasyonlarının
öneriler
1
artırılması
Toplam
3

Tablo 2 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan
eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersinde yaşadıkları öğrenme eksiklerinin giderilmesi için
önerilerinin planlamaya, öğrenme-öğretme sürecine, teknik iyileştirmelere, velilere, öğrencilerin
geliştirilmesine, destek hizmetlere ve öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesine olmak üzere yedi
kategoride toplandığı görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin planlamaya yönelik önerileri en çoktan aza
doğru yüz yüze eğitime geçilmesi (f=65), telafi eğitimlerin yapılması (f=43), mevcut matematik dersi
konu ve kazanımlarının seyreltilmesi (f=22), ders sürelerinin uzatılması (f=11) ,öğrenme eksiğinin
belirlenmesi ve giderilmesi için adımların atılması (f=10), derse katılımın sağlanması (f=9), ders
sayılarının artırılması (f=4), hibrit eğitime geçilmesi (f=4), birebir uzaktan öğretim yapılması (f=4),
seviye gruplarının oluşturulması (f=3), alt sınıflarda ders sürelerinin azaltılması (f=3), temel
kazanımlara ağırlık verilmesi (f=2), derse katılımın mecburi tutulması (f=2), öğrenci sayılarının
azaltılması (f=2) ve veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinin güçlenmesi (f=1) şeklindedir. Planlamaya
yönelik öneriler kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda
verilmiştir.
“Öğrencilere matematik dersine yönelik telafi eğitimi verilmelidir…”(Ö43)
“Matematik dersi sınıf ortamında yüz yüze yapılırsa çok daha etkili olur”(Ö48)
“Matematik dersinde temel
hafifleştirilmeli…”(Ö228)

kazanımlara

ağırlık

verilmeli,

diğer

kazanımlar

Sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik önerileri en çoktan aza doğru ilgi
çekici materyaller kullanılması (f=10) , somut materyal kullanılması (f=9), devamlı pekiştirme
yapılması (f=8), matematik dersinin günlük hayatla ilişkilendirilmesi (f=4), dersin eğlenceli hale
getirilmesi (f=4), uygulamalı çalışmalara önem verilmesi (f=3), farklı öğrenci düzeylerine uygun
materyaller kullanılması (f=2), görsel materyal kullanımının artırılması (f=2), sık sık kontroller
yapılması (f=2), farklı tekniklere başvurulması (f=2),matematik dersinin sevdirilmesi (f=2), farklı
öğrenci stillerine uygun materyallerin kullanılması (f=1), ev ödevleri verilmesi bunların kontrol ve
dönütünün sağlanması (f=1), çizgi film şeklinde matematik videolarının kullanılması (f=1), farklı
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etkinliklere yer verilmesi (f=1), öğrencilerin evde materyal oluşturması (f=1), yeni nesil problemlerin
kullanılması (f=1), matematik ile diğer dersler arasında bağ kurulması (f=1) sabırlı davranılması (f=1)
ve farklı kaynaklardan da yararlanılması (f=1) şeklindedir. Öğrenme-öğretme sürecine yönelik öneriler
kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“…Matematik dersini sevdirmek ve eğlenceli hale getirmeye çalışmak…” (Ö173)
“Müfredatın ve kaynakların yeni nesil problemlerle daha çok zenginleştirilmesi. Yeni nesil
problemlerin videolaştırılarak dijital kullanıma uygun hale getirilmesi…” (Ö4)
“Yazarak uygulama etkinliklerine daha fazla önem verilmeli…” (Ö84)
Sınıf öğretmenlerinin teknik iyileştirmelere yönelik önerileri en çoktan aza doğru öğrencilerin
bağlantılarının iyileştirilmesi (f=19), öğrencilere donanım sağlanması (f=15), dijital malzeme
havuzunun geliştirilmesi (f=7), teknolojik imkanı olmayan ailelerin desteklenmesi (f=4), kullanılan
platform ve sistemlerin güçlendirilmesi (f=3), dijital ortamlar için ölçme ve değerlendirme
sistemlerinin geliştirilmesi (f=3) şeklindedir. Teknik iyileştirilmelere yönelik öneriler kategorisine
ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Ailelere yeterli düzeyde tablet ve bilgisayar gibi donanımların sağlanması…” (Ö9)
“…İnternet alt yapılarının güçlendirilmesi ve hızlandırılması…” (Ö234)
“…Zoom ve EBA altyapısının güçlendirilmesi…” (Ö62)
Sınıf öğretmenlerinin velilere yönelik önerileri en çoktan aza doğru velilerin destek vermesi
(f=10), velilerin ilgi göstermesi (f=7), velilerin öğretmenle işbirliği yapması (f=5), velilerin öğrenme
ortamındaki olumsuz uyaranları azaltması (f=2), velilerin çocuklarını takip etmesi (f=1), velilerin
çocuklarını motive etmesi (f=1), velilerin çocukları için uygun çalışma ortamını sağlaması (f=1) ve
velilerin ders esnasında müdahalede bulunmaması (f=1) şeklindedir. Velilere yönelik öneriler
kategorisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Veliler öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı davranışlarda bulunmalı, öğrencinin matematik
dersinde başarılı olabileceğine inandırılmalıdır.” (Ö59)
“Velilerin ders esnasında ekran arkasından müdahale etmemeleri, ders bittikten sonra
eksiklerini görüp yardım etmelerini önerebilirim…” (Ö35)
“Ders esnasında olumsuz uyaranların azaltılması ve ebeveynlerin bilinçli davranması
gerekir” (Ö43)
Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin geliştirilmesine yönelik önerileri en çoktan aza doğru
öğrencilerin sorumluluk duygusunun geliştirilmesi (f=4), öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi
(f=3), öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi (f=2), öğrenci motivasyonun artırılması (f=2),
öğrencilerin başarılı olabileceğine inandırılması (f=1), öğrencilerin matematiğin önemini kavraması
(f=1) ve öğrencilerin derse dikkatlerini vermesinin sağlanması (f=1) şeklindedir. Öğrencilerin
geliştirilmesine yönelik önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda
verilmiştir.
“Öğrencilerin sorumluluk duygusu geliştirilmelidir” (Ö67)
“Öğrencilerin dijital becerileri geliştirilmelidir” (Ö96)
“Öğrencinin matematik dersinde başarılı olabileceğine inandırılmalıdır” (Ö139)
Sınıf öğretmenlerinin destek hizmetlere yönelik önerileri en çoktan aza doğru velilerin uzaktan
eğitim konusunda bilgilendirilmesi
(f=11),
öğretmenlerin
uzaktan
eğitim
konusunda
bilgilendirilmesi (f=1) ve öğrenciler uzaktan eğitim konusunda bilgilendirilmesi (f=1)şeklindedir.
Destek hizmetlere yönelik önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda
verilmiştir.
“…Veli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması…” (Ö14)
“Öğretmenler ve öğrenciler uzaktan eğitim konusunda bilgilendirilmeli…” (Ö67)
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Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik önerileri en çoktan aza
doğru öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi (f=2) ve öğretmenlerin istek ve
motivasyonları artırılması (f=1) şeklindedir. Öğretmenlerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik
önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden bazı alıntılar aşağıda verilmiştir.
“Öğretmenlerin dijital yeterlilikleri geliştirilmelidir” (Ö159)
“Öğretmenlerin istek ve motivasyonları artırılmalıdır” (Ö203)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin nedenlerine ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik
önerilere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre sınıf
öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin çoktan aza doğru uzaktan eğitimin yapısından,
öğrencilerden, teknik sorunlardan, aileden, planlamadan, öğretmenlerden ve destek hizmetlerinin
yetersizliğinden kaynaklı nedenlere bağladıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, uzaktan eğitimin yapısı
kaynaklı olarak ise en fazla etkileşim ve iletişim yetersizliği olmak üzere ölçme ve değerlendirmede,
dönüt-düzeltmede, derse konsantre olmada, uygulama yapılmasında, öğrencilerle tek tek ilgilenmede,
farklı öğrenci düzey ve stillerini dikkate almada, matematiksel ifadeleri dijital ortamda yazmada
güçlük çekilmesi ve dijital araçların kullanılmasının beraberinde getirdiği olumsuzluklarla ilgili bazı
nedenleri göstermişlerdir. Öne sürülen bu nedenlerin yapılan diğer araştırmalarda da (Almarashdi ve
Jarrah, 2021; Erduran ve İnce Musluk, 2020; Irfan vd., 2020; Kilit ve Güner, 2021; Mailizar,
Almanthari, Maulina ve Bruce, 2020; Wahyuningrum ve Latifah, 2020) COVID-19 salgını döneminde
yürütülen uzaktan eğitimde matematik öğrenme-öğretme süreçlerinin dezavantajları olarak ortaya
çıktığı görülmektedir. Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi matematik derslerinde konuşma,
yazma, okuma ve dinleme için fırsatlara, teşviklere ve desteğe sahip olan öğrencilerin matematik
öğrenmek için iletişim kurabilecekleri ve matematiksel olarak iletişim kurmayı öğrenebileceklerini
ifade etmektedir (NCTM, 2000). Matematik öğretim programında ise yeni kavramların öğretiminde ve
yapılacak olan değerlendirmelerde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılması gerektiği
ifade edilmektedir (MEB, 2018). Uzaktan eğitimde fiziksel mekan farklılığından ve dijital araçların
kullanılmasından dolayı yüz yüze eğitime göre birçok sınırlılık yaşanabileceği özellikle ilkokul
öğrencilerinin somut işlemler döneminde olması nedeniyle dijital ortamların soyut matematiği
somutlaştırmada ve matematiğin anlamlandırılmasında yetersiz gelebileceği söylenebilir.
Öğretmenler öğrencilerden kaynaklı nedenlerde ise öğrencilerin derse katılmaması,
motivasyon düşüklüğü, ilgisiz olma, öğrenilenlerin pekiştirilmemesi, pasif bir şekilde izleme, dijital
becerilerin zayıflığı, isteksiz olma, kendini sorumlu hissetmeme, hazırbulunuşluğun zayıf olması, tatil
gibi algılama, çekimser davranma, ön yargı, kaygı gibi nedenleri öne sürmüşlerdir. Bu nedenlerin
yapılan diğer araştırmalarda da (Erduran ve İnce Muslu, 2020; Kilit ve Güner, 2021; Mailizar vd.,
2020) COVID-19 salgın dönemi matematik öğrenme-öğretme süreçlerinin dezavantajları olarak ortaya
çıktığı göze çarpmaktadır. Öğrencilerin çeşitli nedenlerle derse katılmaması veya hazırlıklı
katılmaması, duyuşsal, fiziksel ve psikomotor boyutlardaki yetersizlikler nedeniyle matematik
derslerinin etkili bir şekilde sürdürülemediği söylenebilir.
Öğretmenler teknik sorunlardan kaynaklanan nedenlerle ilişkili bağlantı (internet) sorunları,
donanım yetersizliği, teknolojik araçları edinmede imkansızlık, Çevrim içi eğitim platformlarına
girişte sorunlar, dijital ders malzemelerinin yetersizliği, elektrik kesintisi gibi nedenleri bildirmiştir.
Bu nedenlerin diğer araştırmalarda da (Erduran ve İnce Muslu, 2020; Mailizar vd., 2020) dijital
ortamlarda yürütülen matematik derslerinde sınırlılık olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Uzaktan
eğitimin teknoloji ile devam ettirildiği düşünüldüğünde bu unsurların sadece matematik dersleri için
değil diğer tüm dersler için de önemli olduğu söylenebilir. Bu unsurlar öğrencilerin dijital öğrenme
ortamlarında aktif olarak bulunamamasına neden olabilir ve öğrenme-öğretme süreçlerini kesintiye
uğratabilir ya da etkililiği azaltabilir.
Öğretmenler aile ile ilişkili olarak ebeveynlerin gereken desteği ve ilgiyi göstermemesi, evde
uygun öğrenme ortamının sağlanamaması, ev ortamında dikkati dağıtan uyarıcıların olması, aile
üyelerinin ders esnasında müdahalede bulunması, velinin öğretmenle işbirliği yapmaması, aile
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üyelerinin öğrencilerin derslerini yapmaları gibi nedenleri sıralamışlardır. Yapılan araştırmalarda da
(Harper, Rosenberg, Comperry, Howell ve Womble, 2021; Panaoura, 2020) COVID-19 salgını
döneminde öğrencilerin matematik eğitiminde aile ve ev boyutu, üzerinde önemle durulan bir konu
olmuştur. Yüz yüze eğitimde mekan olarak okullar kullanılırken, uzaktan eğitimde öğrencinin
bulunduğu ortam evler olmaktadır. Bu nedenle evlerde öğrenmeye uygun ortamların sağlanamaması
ve ebeveynlerin de gerekli maddi manevi desteğini sağlayamamasının matematik öğrenmesüreçlerinin etkililiğini düşüreceği söylenebilir.
Öğretmenler planlamadan kaynaklı nedenlerle ilgili ders sürelerinin kısalığı, yetiştirilmesi
gereken kazanımların fazla olması, devam zorunluluğu olmaması, mevcut programın uygulanması gibi
nedenleri bildirmişlerdir. Öne sürülen nedenlerin bazılarının araştırmalarda (Erduran ve İnce Muslu,
2020) vurgulandığı görülmektedir. COVID-19 salgını döneminde acil olarak başlatılan uzaktan
eğitimde mevcut programın uygulanmasından dolayı kazanımların verilen ders sürelerinde
yetiştirilemediğinden öğrencilerin hedeflenen kazanımları tam olarak edinemediği söylenebilir.
Öğretmenden kaynaklı olarak dijital becerilerin zayıflığı, öğretmenlerin katı tutumları, ön
yargılı olmaları ve destek hizmetlerinin yetersizliği ile ilgili olarak da bilgilendirmeme ve desteğin
yetersizliği gösterilmiştir. Bu nedenlerden bazılarının yurt içinde ve dışında yapılan bazı
araştırmalarda da (Erduran ve İnce Muslu, 2020; Mailizar vd., 2020) COVID-19 salgını döneminde
uzaktan eğitim matematik derslerinde karşılaşılan sorunlar olarak yer almıştır. Eğitimin yapı
taşlarından olan öğretmenlerin ilgili yeterliliklere ve niteliklere sahip olamaması, uzaktan eğitim
konusunda paydaşların bilgilendirilmemesi ve bu konularda gerekli desteğin alınamamasından dolayı
öğrenme-öğretme süreçlerinin verimli geçmediği söylenebilir.
Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin COVID-19 salgını ile birlikte yürütülen
uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin matematik dersindeki öğrenme eksiklerinin giderilmesi için
planlamaya, öğrenme-öğretme sürecine, teknik iyileştirmelere, velilere, öğrencilerin geliştirilmesine,
destek hizmetlere ve öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunduğu
belirlenmiştir. Öğretmenler planlamaya yönelik en fazla yüz yüze eğitime geçilmesi olmak üzere telafi
eğitimlerin yapılması, mevcut matematik dersi konu ve kazanımların seyreltilmesi, ders sürelerinin
uzatılması, hibrit eğitime geçilmesi, öğrenme eksiğinin belirlenmesi ve bu eksiklerin giderilmesi gibi
önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmalar (Tezer, Cavus, Orkun, Osum ve Ture, 2021) salgın sürecini
hibrit eğitimle yürüten ülkelerde dahi matematik derslerinin verimliliği konusunda sıkıntıların
yaşandığını göstermiştir. Öğretmenler uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin sağladığı imkanları
sağlayamadığından yakındıkları için yüz yüze eğitime geçilmesi yönündeki önerilerin ağırlıkta olduğu
söylenebilir. Ayrıca mevcut öğretim programının uzaktan eğitime entegre edilmesiyle kazanımların
belirlenen süreler için fazla geldiği, sürenin de belirlenen kazanımlar için kısa kaldığından dolayı
öğretmenlerin bu konulardaki düzenlemelerin tekrar yapılmasını önerdikleri söylenebilir. Aydemir
(2018)’e göre de uzaktan eğitim sistemlerinde tüm yapının öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda ve
programın öğrenci çıktıları üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla matematik eğitiminin
amacına ulaşılabilmesinde ihtiyaçlar göz önüne alınarak düzenlemeler yapılabilir.
Öğretmenler ayrıca öğrenme-öğretme sürecine yönelik ilgi çekici ve somut materyallerin
kullanılması devamlı pekiştirme yapılması, matematik dersinin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
dersin eğlenceli hale getirilmesi, uygulamalı çalışmalara önem verilmesi; teknik iyileştirmelere
yönelik öğrencilerin bağlantılarının iyileştirilmesi, öğrencilere donanım sağlanması, dijital malzeme
havuzunun geliştirilmesi; öğrencilerin geliştirilmesine yönelik öğrencilerin sorumluluk duygusunun ve
dijital becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin başarılı olabileceğine inandırılması, öğrencilerin
motivasyonun ve isteğinin artırılması, destek hizmetlere yönelik velilerin, öğretmenlerin ve
öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda bilgilendirilmesi, kendi meslektaşları adına da dijital
yeterliliklerin geliştirilmesi ile istek ve motivasyonun artırılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Bu
önerilerden bazılarının araştırmacılar ya da katılımcılar tarafından çeşitli araştırmalarda (Erduran ve
İnce Muslu, 2020; Kamsurya, 2020; Kilit ve Güner, 2021; Kuzu, 2020; Marbán vd., 2021; Marpa,
2021; Mulenga ve Marbán, 2020; Panaoura, 2020) COVID-19 salgını dönemindeki matematik dersi
uzaktan eğitim faaliyetlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi ya da iyileştirilmesi için de bildirildiği
görülmektedir. Öğretmenlerin çoğunlukla öğretme-öğretme sürecininin zenginleştirilmesi, tek
düzelikten çıkarılması ve daha verimli hale gelmesi için paydaşlara yönelik çeşitli öneriler sunduğu
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görülmektedir. İletişim kanalının bir tarafındaki öğretmenler ile diğer tarafındaki öğrenciler başta
olmak üzere bu sürece doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olan tüm paydaşların uzaktan eğitime
önem vermeleri, sorumluluk almaları ve çaba göstermeleri gerektiği söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin COVID-19
salgınıyla birlikte yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerdeki matematik dersi öğrenme
eksiğinin nedeni olarak en fazla uzaktan eğitimin yapısını özellikle etkileşim ve iletişim eksikliğini
etkili gördüğü; öğrenme eksiklerinin giderilmesi için ise en fazla yüz yüze eğitime geçilmesini
önerdikleri belirlenmiştir.
Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme eksiğinin nedeni ve
giderilmesine yönelik birçok unsura dikkat çektikleri görülmüştür. Bu nedenler veya öneriler COVID19 salgını dönemindeki farklı öğrenci kademe ve disiplinlerdeki uzaktan eğitim faaliyetlerinde de
karşılaşılabilmektedir. Bu araştırmanın kendine has soyut bir yapısı olan matematik dersine ve alt
kademelerden ilkokula yönelik olduğu için ortaya çıkan unsurların üzerinde önemle durulması
gerektiği söylenebilir. Çünkü günlük hayatta ya da mesleki alanlarda sayısal verilerle sıklıkla
karşılaşılırken yaşam koşulları teknoloji ve matematik ile ilgili becerilere sahip olmayı
gerektirmektedir. Öğrenciler matematiği öğrenerek önemli fikirleri de keşfederler (Van de Walle,
Karp, Bay-Williams, Wray ve Brown, 2019). Bu araştırma öğrencilerde öğrenme eksiği olduğuna
inanan öğretmenlerin görüşleri ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın COVID-19 salgın döneminde ya
da sonrasında öğrenme eksiklerinin giderilmesi veya ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik yapılacak
çalışmalara katkı sağlaması düşünülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir;





Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki matematik dersi öğrenme eksikleri belirlenip bu
konularda telafi eğitimler verilebilir.
Uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda mevcut program bu sürece uygun bir şekilde
revize edilebilir.
Uzaktan eğitim sürecinin daha verimli geçmesi için tüm paydaşlar uzaktan eğitim
konusunda bilgilendirilebilir ve paydaşların dijital yeterliliklerinin artırılması için
çalışmalar yapılabilir.
Uzaktan eğitimde kullanılan dijital araçların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yürütülebilir.
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