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BÖLÜM A Ortalama

Hoca Fakülte Üniversite

1
Bize karşı tutumu yapıcıydı, görüş ve
eleştirilerimizi dikkate aldı.

8.73 8.19 7.34

2
Başarılı olmamızı hedefliyordu ve başarmamız için
fırsatlar sağlıyordu.

8.55 8.13 7.34

3 Dersi ilgi çekici hale getirdi. 8.09 7.74 7.04

4 Öğretmeye ilgili ve istekliydi. 8.73 8.28 7.39

5 Bize ders saatleri dışında da zaman ayırdı. 8.36 7.85 7.09

6 Alanında bilgili ve yetkin olduğu belli oluyordu. 8.55 8.48 7.48

7
Sınavları zamanında ve adil olarak
değerlendiriyordu.

8.45 8.06 7.36

8 Bu hocadan bir ders daha almak isterim. 8.64 7.86 7.02

BÖLÜM B Ortalama

Öğrenci Fakülte Üniversite

1 Devamsızlık yapmamaya dikkat ettim. 7.73 8.26 7.39

2 Derse karşı ilgiliydim. 8.09 8.07 7.31

3 Bu derse düzenli çalıştım. 7.91 7.95 7.14

4
Bu dersten kendinize vereceğiniz en düşük not
kaç olurdu?

3.36 2.83 3.95

Yorumlar

Bu dersin benim için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Üzerinde çalışmak istediğim
konulara fırsat yaratmış oldu. Teşekkürler.

Dersin işlenişi biraz problemliydi. Sadece bizim sunum yaparak bütün dönemin bitmesi
güzel değildi.

Kadir Hocanin dersini ikinci kez aliyorum ve hic pişman değilim. Dersi ilgi çekici hale
getiriyor.

Ders eğitiminden ve öğretim elemanlarından memnun oldum

Verimli bir dönem oldu teşekkürlerimi sunuyorum.

Emekleriniz için çok teşekkür ederim.

Gayet iyi bir dersti

teşekkür ederim

Çok şey kattı

basarılı

.
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Öğretim
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Ders EDT6116 - Cognition, Learning and Technology
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BÖLÜM A Ortalama

Hoca Fakülte Üniversite

1 Dersi ilgi çekici hale getirdi. 6.56 7.74 7.04

2 Bize ders saatleri dışında da zaman ayırdı. 6.94 7.85 7.09

3
Sınavları zamanında ve adil olarak
değerlendiriyordu.

6.50 8.06 7.36

4
Bize karşı tutumu yapıcıydı, görüş ve
eleştirilerimizi dikkate aldı.

6.61 8.19 7.34

5 Alanında bilgili ve yetkin olduğu belli oluyordu. 7.28 8.48 7.48

6 Öğretmeye ilgili ve istekliydi. 7.72 8.28 7.39

7
Başarılı olmamızı hedefliyordu ve başarmamız için
fırsatlar sağlıyordu.

6.61 8.13 7.34

8 Bu hocadan bir ders daha almak isterim. 6.11 7.86 7.02

BÖLÜM B Ortalama

Öğrenci Fakülte Üniversite

1 Devamsızlık yapmamaya dikkat ettim. 8.61 8.26 7.39

2 Derse karşı ilgiliydim. 7.61 8.07 7.31

3 Bu derse düzenli çalıştım. 7.67 7.95 7.14

4
Bu dersten kendinize vereceğiniz en düşük not
kaç olurdu?

2.39 2.83 3.95

Yorumlar

Sunumları öğrenciye yaptırma konusuna soğuk bakıyordunuz, lütfen soğuk bakmaya
devam edin hocam :) ekstra ve kısa sunumlar olabilir tabi. Konunuza çok hakimsiniz
fakat teaching practice konusunda Türk öğrenci ile çalışmanın getirdiği bazı zorlukları
aşmanız gerek. Yurt dışında zorlayıcı sorular felsefi bakış açısını sorgulaya yönelik iyi
niyetli yaklaşım olarak kabul ediliyor fakat Türkiye içerisinde özellikle hocanın yaşça daha
genç olduğu durumlarda olumsuz algılanıyor. Yaptığınız sınavlar veya
değerlendirmelerde aslında söylediğiniz kadar sert olmadığınızı öğrenci merkezli
yaklaştığınızı belli etseniz (aslında bence belli ama sözlü olarak dile getirseniz) gereksiz
yorumlara maruz kalmazsınız. Kredimi doldurdum ama zamanım ve izniniz olursa
sizden tekrar ders almak isterim. :) Herşey için teşekkür ederim.

Kadir hocamız gerek sınıf içi tartışmalarda yönelttiği sorularla, gerekse sagladıgı okuma
materyalleri ile akademik anlamda bizlerin ufkunu açmayı başaran cok degerli bir hoca
oldugunu düşünüyorum. Derslerimizi çok büyük bir keyifle surdurmemizi saglayan
teşvik edici, yapıcı ve düşünmeye zorlayan tutumu dersin hep dinamik geçmesine
yardımcı olmuştur. Dersimiz online oldugu için teknik bakımdan aksilikler
yaşanabılmesine karşılık dersin içerigi ve hocamzın positif tutumu sayesinde derslere
hep buyuk bir istekle katıldım. Oyle ki derste istenen ödevlerin dışında bile bir sürü
okuma yaptım. Bu anlamda kendisine cok çok teşeşkkür ediyorum. iyi ki bu dersi
almışım!
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Hocamız alanında bilgili ve yetkin olabilir ama bu dersin bana ve akademik çalışmalarıma
bir katkısı olduğuna inanmıyorum. Çalışma saatlerim sebebiyle başka ders seçme
hakkım olmadığı için bu dersi seçtim ama keşke bu kadar vakit ve emek harcadığım
dersin neticesi bana önemli dönebilseydi. Bunun dışında hocamızın derse katılımı motive
edici davranışları bulunmamaktaydı aksine bütün derslere gitmeme ve görevlerimi
yapmama rağmen dersten başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü hep öyle bir ima
oluyordu.

I am glad to have met Asst. Prof. Dr. Kadir Kozan. He is a priceless asset to BAU and
the field of Educational Technology. Although I am the only EdTech student in the Izmir
Group, all the ELT people in Izmir also noticed how knowledgeable and enthusiastic he
is. The course pack he prepared was both horizon-broadening and knowledge-rich. His
unique way of teaching increased the class involvement. I am looking foward to taking
another course from such a role-model academician.

Bu Kadir hocadan aldığım ikinci ders ancak ilk dersin tekrarı gibiydi. Dersin
kazanımlarının ve ölçme yöntemlerinin birbirini tutmadığını düşünüyorum. Yeteri kadar
geri bildirim alacak bir ders tasarımı olmadı. Daha yapılandırmacı bir öğrenme ortamı
sunmasını ümit ederdim. Kendisine emekleri için teşekkür ederim. Hocanın sürekli
eleştirel tutumu eleştirel düşünme yaklaşımı ile bağlantılı değildi.

online derslerde her zaman sorun yaşadık ve bu derslerin saati ve günü çok geç
açıklanıyor. bu sebeple ders saati ve günü çalıştığım kurumdaki derslerle çakışıyor ve bu
durumda da ben derse yeteri kadar adapte olamıyorum ve motivasyon düşüklüğü ile
adaptasyon sorunu yaşadım.

Dersin konu seçiminde dağınıklık vardı. Ders içinde yapılanlar ile final ödevi aşamasında
bizden beklenenler tam olarak örtüşmüyordu.

Hocamızın yaklaşımı diğer hocalarımıza göre farklı olduğu için adapte olmak zaman
alıyor ama niyetinin iyi olduğuna inanıyorum.

Derse ilgili ve istekli gelmişken, ders işleme metodları ve hocanın "attitude" u yüzünden
dersler zor geceye basladı.

It was one of the best courses I have taken so far, although it was quite demanding in
terms of assignments.

gayet keyifli ve zevkli bir dersti ancak hocamızın makalelerle yaptıgı katkı cok iyiydi.

He demotivated us and treat like we are idiots.

Kadir Hoca is one of the best !

Her şey için teşekkür ederim.

Thanks

Yok

-

.

Yorumlar


