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“SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK” DERSİ 

    

1. MODÜL: SAĞLIKLI YAŞAM I 

 

2. MODÜL: SAĞLIKLI YAŞAM II 

 

3. MODÜL: YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

 

4. MODÜL: HEMŞİRELİK VE İLETİŞİM 

 

5. MODÜL: İLKYARDIM 

 

6. MODÜL: SAĞLIKLI BİREYİ TANILAMA 
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 2015-2016 öğretim yılında “SAĞLIKLI 

YAŞAM VE HEMŞİRELİK DERSİ”  ne 

kayıtlı öğrenci sayısı 297’dir.  

 Bu öğrencilerin  12 ‘si devamsızlıktan 

kalmıştır. 

 Yıl sonu ders bitirme sınavına 285 öğrenci 

girmiştir.  

4 





 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Konu İçerikleri Bakımından Öğrenci Görüşleri  

 



Dersin İşleniş Biçimi Bakımından 

Öğrenci görüşleri 



Konuların Sunumuna ilişkin 

Öğrencilerin Görüşleri 



Materyal Kullanma ve Hedefe Ulaşma 

Durumuna ilişkin Öğrenci Görüşleri 



Sınava İlişkin Öğrenci Görüşleri 





Laboratuarın Fizik Ortam, Öğrenci Sayısı, 

Teorik Bilgi Uyumu ve Malzeme Yeterliği 



Laboratuarın süresi, Öğretim elemanı 

Hazırlığı ve İletişimi 



Öğrenciye Fırsat verme, beceri 

kazandırma ve Geribildirim 



Yazılı Öğrenci Görüşleri 
2. Modül  

 Sınav soruları, anlaşılır bir dille yazılmamış 

 Sınav soruları, üzerinde durulan konuların 

dışından sorulmuş ve değerlendirme kriteri 

yeterli değil. 

 Ders anlatılırken sadece slayttan okunmamalı, 

verimli anlamımızı etkiliyor. 

 Modül sorularında hemşirelik ile ilgili daha 

çok bilgi soruları sorulmalıdır. 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 
2. Modül  

 Sınav soruları modüle uygun değil. 

 Vakalarla ilgili daha fazla örnek olmalıdır. 

 Sağlık personeli olduğumuz için toplumu 

ilgilendiren konular daha ağırlık verilmelidir. 

 Laboratuvar uygulaması yapılmadı. 

 Konular vakalarla desteklenmelidir. 

 Uygulama arttırılırsa daha iyi öğreniriz. 

 Laboratuvar araç-gereçleri arttırılmalıdır. 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 
2. Modül  

 Bu modülde verilen birçok oran bilgi fazlalığı 

bizim için. Onların hepsini aklımızda 

tutamayız, bu durum önemlileri de 

gözümüzden kaçırmamıza neden oluyor. 

 Sınav soruları daha açık ve kurallarına uygun 

bir şekilde hazırlanmalı. 

 Sınav süresinin çok kısa olduğunu 

düşünüyorum. 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 
2. Modül  

 Modüllerin hazırlanışı kötü slayttan 

anlatıyorlar ama slayt ve modül birbiriyle 

uyuşmuyor. Bu da ders takibinde  sıkıntı 

yaratıyor. 

 Derste işlenen konuların çok uzun olması 

dersin sonuna doğru dikkat dağınıklığına 

neden oluyor ve dersi takip edemiyoruz. 

 Ben 1-C sınıfındayım bizim hocalarımız çok 

yavaş anlatıyor. Diğer sınıflar hep erken 

çıkıyor. 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 
4. Modül  

 İletişim adlı bir modülün daha etkili ve canlı, 

öğrenciyi sıkmadan anlatılmasını beklerim. 

 Daha verimli sonuçlar için sınav saati daha erken bir 

saate alınmalıdır! 

 Sorular hazırlarken ifadeler daha düzgün seçilmeli. 

Anlamda bozukluklar var. 

 Sorular fazla ayrıntılı sorulmuş. 

 Öfke ile ilgili film ahlaka aykırı okulda 

izlenmeyecek filmdi. 

 Her seferde dolduruyoruz ama değişen bir şey yok. 19 



Yazılı Öğrenci Görüşleri 

4. Modül  

 Laboratuvarda bulunmadık. 

 Belki bir ara görsek nasıl bir yermiş merak ediyoruz. 

 Laboratuvar uygulamalarının artırılması, aynı 

zamanda uygulama esnasında daha fazla gruba 

bölünerek verimli çalışabilmek. 

 Lab derslerinde film izledik ama geri bildirimin 

yeterli olduğunu düşünmüyorum. 

 Her seferde dolduruyoruz ama değişen bir şey yok. 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 

5. Modül  

 Uygulama saatleri arttırılmalı (7 öğrenci / 296 

öğrenci) 

 Bandaj ve sargı çeşitleri bizlere yerimizde 

yaptırtılabilirdi (3 öğrenci / 296 öğrenci) 

 Modül kitabı modül başlamadan elimizde olmalı (1 

öğrenci / 296 öğrenci) 

 Dersler boşuna uzatıldı, daha erken bitebilirdi (1 

öğrenci / 296 öğrenci) 
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Yazılı Öğrenci Görüşleri 

5. Modül  

 Öğretmenler daha sabırlı ve sıcakkanlı olmalı (1 

öğrenci / 296 öğrenci) 

 Hocalar güler yüzlü olmalı ve özeleştiri yapabilmeli 

(1 öğrenci / 296 öğrenci) 

 Bu formlar sınavdan önce doldurtulmamalı (1 

öğrenci / 296 öğrenci) 

 Sınav saati çok geçti (1 öğrenci / 296 öğrenci) 
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TEŞEKKÜRLER... 


