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Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, 

sağlıkları, planları, inançları ve sosyal, 

eğitimsel, ekonomik durumları vs. hakkında 

birincil kaynaktan sistematik bir veri toplama 

yöntemidir.  

 

ANKET 

Ayrıca,  

 Belirlenecek bir yöntem ya da hazırlanacak bir program 

hakkında ön bilgi edinmek, 

 

Yada yapılan eğitim vb. programların etkinliğinin veya 

etkilerinin değerlendirilmesi için Anket yapılır.  



Anket, Eğitim süreçlerini değerlendirme 

Öğrenci, eğitimin önemli bir paydaşıdır ve araştırılacak 

verilerin kaynağı 

 

Anketin etkili, geçerli ve güvenilir olmalı  

 

Anketten faydalı bilgiler elde edebilmek için anketin hazırlık ve 

uygulama sürecine özel önem gösterilmelidir.  

 

Anket yöntemi ile Öğrenci, öğretim elemanı davranışları, iş 

performansı, dersin işleniş şekli, bilgi düzeyi, tercihler, 

tutumlar, inanç ve duygular; öğretim materyallerinin açık ve 

faydalı olması, seviyesi, vs. çok farklı türde veri toplamak 

mümkündür. 

 



İNTERNET ANKETLERI 

 

 

 

Avantajları: 

 

 Veri toplama süresinin 

azalması 

 Maliyetin azalması 

 Dinamik tasarım ve ekran 

dizaynındaki esneklik 

 Verilerin otomatik analizinin  

yapılabilmesi 

 Ek verilerin de alınabilmesi 

 Coğrafi sınırların bir engel 

teşkil etmemesi 

 Anakütle – Örneklem  

büyüklüğü 

 Tesadüfi hatanın azaltılması  
 

Dezavantajları: 

 

 Elektronik ortama bağlı 

güvenlik kaygıları 

 Anket dolduranın belirsizliği 

 Ankete erişim problemleri 

 Araştırma hassasiyetinin 

kavranılamayışı 

 Tüm araştırmaların 

yapılamaması 

 İnternet anketlerinde ödül 

anlayışının olması 
 



MOODLE ÖĞRENME YÖNETIM SİSTEMİ (ÖYS) 

ÖYS uzaktan veya harmanlanmış öğretimde, eğitimin kalitesini 

yükseltmek, öğrenci aktivitelerini takip etmek, öğrenci-öğretim 

elemanı ve öğrencilerin kendi arasındaki etkileşimi artırma gibi eğitsel 

amaçlar takip edilmesini sağlar. Moodle ÖYS, öğrenci merkezli, birçok 

öğrenme yöntemini kullanabilmesi, eğitim ve başarının raporlanması, 

performansın değerlendirilebilmesi, kullanıcı gereksinimine duyarlılık 

ve esneklik, açık kaynaklı olması ve yaygın destek buluna-bilmesi, 

standartlara uygunluk, yenilikçiliğin ve özgürlüğün desteklenmesi 

tercih edilmelerini kolaylaştırmaktadır. 

 

Moodle ÖYS, öğrencilere öğretim materyallerini ve eğitmenleri 

birleştiren, dünya çapında yüzbinlerce paydaş ile geliştirilen, açık 

kaynak kodlu bir yazılımdır. Moodle ÖYS, öğretim ilkelerine uygun 

yöntemlerini destekleyen, etkili öğrenme çözümlerini üretir, ders 

tasarımı için gerekli olabilecek Ödev, Bülten, Ders, Quiz ve anket gibi 

pek çok aracı içerir. 



MOODLE DA ANKET 

1. Çoklu ve hazır Anket Seti 

Anket içerisindeki sorular ve tercih formları hazır 

halde gelir.  

a. Öğrenme (Yapılandırmacı On-Line Öğrenme Ortamı 

Anketi -COLLES) 

b. Ortam (Düşünme ve Öğrenme Tutumları -ATTLS) 

c. Olaylar 

 

2. Tek tek isteğe bağlı (özel ) anket soruları 
 

 



Yapılandırmacı On-Line Öğrenme Ortamı 

Anketi  
 (Constructivist On-Line Learning Environment Survey- COLLES)  

Anket modülü bir dizi doğrulanmış anket araçlarını sağlayan ve online 

ortamlarda öğrenmenin uyarılmasında ve değerlendirilmesinde faydalı 

bir ders faaliyetidir.  

 

on-line öğrenme ortamının kalitesi hakkında (altı ölçek içeren) 24 soru 

Bu sorular; 

 Dersin mesleki (profesyonel ) hedeflerine uygunluğu 

 Ders materyaline ilişkin kritik ya da düşünme düzeyi 

 Öğrencinin ders süresince yakaladığı etkileşim düzeyi 

 Eğitmenin, dersi alan öğrenciye destek düzeyi 

 Dersteki öğrencinin akranlarının destek düzeyi  

 Öğrencinin öğretmenin başarısı ve diğer öğrencilerin aralarındaki 

etkileşimi ile ilgili yorumlarını içerir. 



Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları anketi 

 (Attitudes to Thinking and Learning Survey -ATTLS) 

Bu anket formları öğrencilerin öğrenme tarzlarını ve 

ilgilerini anlamaya yöneliktir.  

 

ATTLS soruları öğrencinin tavır ve tutumlarını ölçmek için 

kullanılır. Ayrıca derse olan hoşnutluğu ya da algılamasını 

ölçmez. İlgi, Eleştirel Düşünce, Etkileşim, Öğretici Desteği, 

Karşılıklı Destek, Yorumlama ara başlıkları altında toplam 

50 soru yöneltilir.  

 

Eğitimciler bu Anket modülünü, öğrencilerin kendi sınıfı 

hakkında bilgi edinmek ve kendi öğretimlerini yansıtan 

verileri toplamaya yardımcı olması için kullanabilirler. 



OLAYLAR 

Önemli olaylar kısa olduğundan ve son olaylarla ilgili sorular 

içerdiğinden, bu tipi ders sürecinde hızlı ve küçük değişiklikler yapmak 

için, her konu ya da haftadan sonra kullanılabilir.  

 

Aşağıdaki soruları sınıftaki son olayları düşünerek cevaplayınız.  

1. Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla katılım gösterirsin?  

2. Bir öğrenci olarak, sınıftan hangi anda en fazla uzaklaşırsın?  

3. Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en yararlı 

buluyorsun?  

4. Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en karışık 

buluyorsun?  

5. Hangi olay seni en çok şaşırttı?  



YAPILAN ANKETLER  

1. Tür Çoklu Moodle Anket seti :                      

2010 Bahar Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Temel Bilgisayar Dersi 

 

2. İkinci tür tekil anket çalışması:                     

2012 Bahar döneminde Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde Temel Bilgisayar Dersi 



ANKET DEĞERLENDİRME  

 Moodle, Anket raporu bölümünden verilerin görüntülemesini, elektronik 

tablo veya metin dosyası olarak indirilebilmesini ayrıca ölçeklerin sonuçları 

grafik şeklinde raporlanmasını sağlar.  

 

Anketin görüntülenmesi, tam veya kısmen doldurulması katılımın birer 

göstergesidir. Bu anlamda anketin doldurulması ‘Doldurulma Gücü’ ile 

tanımlanabilir.   

 

 

Doldurulma Gücü   

 

 

Öğrenci etkinliklerinin kullanım sayıları, anketlere katılım genel olarak 

memnun edici düzeyde sonuç verdiği görülmüştür. Yapılan anketlerdeki 

tekil sorularda öğrenciler genel olarak öğretimi ve etkileşimi beğendiklerini 

ifade etmişlerdir. 



Sonuç ve Öneriler 
 

Moodle’ın anket formu öğrencilerin ders tecrübeleriyle ilgili ve öğrencilerin genel 

anlamda ve ders anlamında öğrenmeye karşı olan tavırlarına yönelik sorulardan 

oluşur. Sonuçlar hem öğrenciye hem de öğretmene yansıtılabilir. 

 

Birinci kısımdaki çoklu anketlere katılım sırasıyla 48, 38 ve 39 olmuştur. Bu durumda 

Doldurulma Gücü (DG) de sırasıyla 0.615, 0.487 ve 0.5 olarak gerçekleşmiştir. 

Olaylar hakkındaki sorularda farklı cevaplar alınmasına karşın, en dikkat çekici 

olayın online kısa sınav olduğu geri beslemesi alınmıştır. 

 

İkinci kısımdaki tekli anketlerde ise sorulara göre farklı oranlar elde edilmiş olmakla 

birlikte örnekteki anket sorusu için katılım 344 ve Doldurulma Gücü ise 0.84 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Anketlerin değerlendirilmesi ve sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi öğrenci ve 

eğitmen arasında yapısal ve sürekli bir diyalog oluşturacaktır. Anketlerinden daha 

anlamlı sonuç elde etmek için ileri istatistiksel çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 


