
07/06/2021-11/06/2021 Tarihleri Arasında Düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi"

Katılımcı Değerlendirme İstatistikleri
 

SORULAR 10 8 6 4 2

1 -Eğitimi veren kişiyi, eğitim konu alanı açısından ne
derece yeterli buldunuz?

61 51 5 1

2 -Eğitici sorulara ne derecede tatmin edici cevaplar
verebildi?

53 57 7 1

3 -Eğitimi veren kişinin anlatımı ne kadar anlaşılırdı? 62 43 13

4 -Eğitim yapılan ortam söz konusu eğitim için ne derece
uygundu?

44 52 20 2

5 -Eğitimin süresi ne derecede yeterliydi? 45 55 15 3

6 -Eğitim içerik olarak beklentilerinizi ne kadar
karşılayabildi?

39 58 18 3

7 -Eğiticinin kullandığı materyaller söz konusu eğitim için
ne kadar uygundu?

39 57 20 2

8 -Eğiticinin örneklendirmeleri sizin için ne derece
yeterliydi?

50 54 12 2

9 -Eğitim sırasında anlaşılmayan noktalara ilişkin
sorgulamalar ne derece yeterliydi?

50 55 11 2

10 -Eğitim somut problem durumlarıyla ne derece
ilişkilendirilebildi?

42 56 18 2

MEMNUNIYET ORANI: %86,69

Soru-1 Soru-2 Soru-3 Soru-4 Soru-5 Soru-6 Soru-7 Soru-8 Soru-9 Soru-10

10 8 6 4 2
0

10

20

30

40

50

60 61

53

62

4445

3939

5050

42

51

57

43

52
55

5857
545556

5
7

13

20

15
18

20

1211

18

010
2332222 1000000000



GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
* Eğitim sürecinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederiz. 

* Emeklerinize sağlık.

* Verilen eğitimlerin saat ve zamanlama olarak daha geniş zaman dilimine yayılması  ve  yıl içinde daha sık

yapılması katılımcılar açısından daha verimli olacağını düşünüyorum.

* Teşekkür ederim 

* Aktarılan konuların eğitilen eğiticilerin işlerine nasıl yarayacağının açık ve net olarak belirtilmesi;

eğitimin bu doğrultuda odaklandırılması, etkinliğin daha da faydalı olmasını sağlayabilir. (Vakit ayırıp

hazırlanan, güzel ve etkileşimli sunumlar yapan eğitmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.)

* Farklı eğiticiler ve dersler olduğundan anket değerlendirmesinin çok genel olduğunu ve sağlıklı bir sonuç

vermeyeceğini düşünüyorum. Örneğin, derslerden biri yapılmadığı halde bu değerlendirmeye dahil oldu.

Eğitimden kendi adıma yararlandığımı söyleyebilirim. 

* .

* Eğitim içerikleri yeterince bilgilendiriciydi. Eğitim materyalleri daha ilgi çekici halde sunulabilirdi. 

* - İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde uzaktan eğitim vurgusu biraz daha fazla olabilirdi.

- Genel program daha iyi hazırlanabilirdi ve hatta zamana yayılabilirdi.

- Eğitimdeki bazı başlıklar ve içerik tam olarak örtüşmüyordu. Belki başlıkların yeniden ele alınması yerinde

olabilir.  

* BAŞARILI BİR EĞİTİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

* Bu tip eğitimlerin olmasını üniversite açısından değerli buluyorum. Eğitimlerin, çağın gerekliliklerine

uygun olarak ve güncellenerek devam etmesi güzel olacaktır.

 

* Faydalı bir eğitim oldu, teşekkürler.

* yok

* yok

* Eğitimin halihazırdaki sorunlarına ilişkin yanına, yeterince yer verilmekle birlikte, biraz daha

yoğunlaşılabilirdi. Bunun yanında özellikle eğitimin iletişim ve medya teknolojileriyle ilişkisine dair oturum

oldukça faydalıydı. 

* EĞİTİMİ VEREN HOCALARIMIZA .OK TEŞEKKÜR EDERİM.

* Eğitim videolarının sistemden indirilip tekrar izlememize imkan sağlansaydı çok daha iyi olacaktı. Bazı

eğitim derslerini zaman buldukça yeniden izlemek isterdim.

* Teşekkür ederim

* Eğitimin içeriği ve eğiticilerin sunumu genel itibariyle gayet güzeldi. Ancak eğitimin daha da verimli

olabilmesi için eğitim süresinin artırılmasının gerektiğini düşünüyorum.

* EĞİTİM KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELERİ VE YENİLİKLERİ TAKİP EDEBİLMEK ADINA

FAYDALI BİR EĞİTİMDİ. 

* Eğitim veren hocalarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

* ---

* hocalarımızın emeğine sağlık. 

* Yeterli ve yararlı bir eğitimdi. Teşekkür ederim. 

* Eğiticilerin Eğitimi bir kişi tarafından değil, birçok kişi tarafından verildiği için anketin amacına uygun



olmadığını düşünüyorum. 

* Merhaba

Eğiticilerin Eğitimi eğitimi birden fazla oturumda ve farklı eğitmenler tarafından yürütüldüğü için söz

konusu sorular genel olarak eğitime dair düşüncelerimizi belirtmemizi mecbur kıldı. Spesifik olarak eğitim

içerik başlıklarına göre değerlendirmenin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Nitekim her eğitmen için

yukarıdaki maddeleri genellemek mümkün olmayabilirdi.

Emek veren tüm bireylere teşekkür ederim. İyi günler.

* Yeterli ve verimliydi. Teşekkürler

* Verimli olduğunu düşünüyorum teşekkürler.

* Yararlı olduğunu düşündüğüm bir etkinlikti. Teşekkür ederim.

* -

* Eğitimcilerin çok azı konuya hakimdi ve eğitim için ön hazırlık yapmışlardı.

* Teşekkürler

* Eğitimcilerin anlattıkları konular üzerindeki hazırlığını yeterli bulmadığımı üzülerek belirtmek

durumundayım. Uzaktan eğitim platformunda bile olsa yeterli ciddiyet normlarına uyulmadığını

gözlemledim. Umarım işin ciddiyeti paralelinde konuya daha iştahlı yaklaşan uzmanlarımızdan eğitim alma

şansımız olur.

* Teşekkürler.

* Başarılı bir eğitim etkinliği oldu

* iyi bir eğitimdi, teşekkürler

* -

* güzel bir eğitimdi, her ne kadar pandemi dolayısıyla onlıne olsa da hocalarımız ellerinden geldiği

kadarıyla, bilgileri bize aktardılar.. 

* Bu tür değerlendirmeler, toplu olarak değil, ders bazında yapılmalıdır. Böylece, daha isabetli ve işlevsel

sonuçlar alınmış olur.


