
CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION WWW.CESE.NSW.GOV.AU

Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi (CESE)

Tell Them From Me student survey
Onlara Benden Söyleyin öğrenci anketi
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Sıkça Sorulan Sorular (anababalar ve bakıcılar)

1. Onlara Beden Söyleyin (Tell Them From Me)
öğrenci anketi nedir?
Tell Them From Me öğrenci anketi, akademik başarıyı ve diğer 
sonuçları etkilediği bilinen etkenler hakkında sorular sorar. 
Öğrencilerin öğrenim sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmayı 
amaçlar. Anket, okulda öğrenci görüş noktasından ve sistem 
düzeylerinden kavramayı ölçmek, değerlendirmek ve bildirmek 
üzere tasarlanmıştır. Bu NSW anketinin odak noktası öğrenci 
gönenci, katılımı ve etkili öğretim uygulamaları üzerindedir.

2. Anket ne tür sorular soracaktır?
Anket soruları ilkokullar için şu ölçülerle ilgilidir:

Spor ve müfredat dışı 
etkinliklere katılım

Okuldaki davranışlar Etkili öğrenim zamanı

Öğrenim için ICT 
kullanımı

Ev ödevi davranışları
Öğretim ilişkisi 

ve titizliği

Aidiyet duygusu İlgi ve motivasyon Sebat

Olumlu ilişkiler Çaba
Zorbalığa maruz 
kalma deneyimi

Okul sonuçlarını 
değerlendirme

Beceriler ve öğrenim 
zorluğu

Okulda savunmanlık

Olumlu öğretmen-
öğrenci ilişkileri

Başarı için beklentiler Olumlu öğrenim iklimi

Orta öğretim okulları için şu ölçülerle ilgili anket soruları:

Spor ve müfredat dışı 
etkinliklere katılım

Ev ödevi davranışları Başarı için beklentiler

Beceriler ve öğrenim 
zorluğu

Akademik benlik 
kavramı

Okuldaki davranışlar

Zorbalığa maruz 
kalma deneyimi

Okulu asma Aidiyet duygusu

İlgi ve motivasyon Etkili öğrenim zamanı
Arzular: 12’inci Sınıfı, 
Üniversiteyi, TAFE’i 

bitirmek

Olumlu ilişkiler Çaba
Öğretim ilişkisi 

ve titizliği

Zindelik
Okul sonuçlarını 
değerlendirme

Olumlu öğrenim iklimi

Akademik canlılık Okulda savunmanlık
Okul dışında 
savunmanlık

Olumlu öğretmen-
öğrenci ilişkileri

Öğrenim için ICT 
kullanımı

Sebat

3. Yer alacak okullar nasıl seçilmiştir?
Anket NSW’deki tüm devlet okullarına ücretsiz olarak açıktır. 
Çocuğunuzun okulu katılmaya karar vermiştir.

Turkish



4. Bu ankete katılmanın çocuğum için ne gibi 
yararları olacaktır?
Tell Them From Me öğrenci anketi, okul müdürlerine ve okul 
önderlerine, öğrencilerin bakış açısı doğrultusunda öğrenci katılımının, 
gönencinin ve okullarında etkili öğretim uygulamalarının iç yüzüne 
ilişkin bilgi sağlayacaktır.

Anket yanıtlarından toplanan veriler, okul önderleri için hızlı bir 
şekilde raporlar şeklinde derlenir. Sonra müdürler, ortaya çıkmakta 
olan sorunların belirlenmesinde ve okulun iyileştirilmesinin 
planlanmasında yardımcı olması için bu bilgileri kullanır.

5. Ankete katılmak için çocuğumun ne 
yapması gerekir?
Anket genellikle 30 dakikadan kısa bir zaman alır ve tamamen, anket 
geliştiricileri olan The Learning Bar tarafından çalıştırılan güvenlikli 
bir internet sitesinde yürütülür. Öğrencilerin anketi okul saatleri 
içinde doldurması için okullar bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar 
sağlayacaktır.

6. Çocuğumun katılması zorunlu mudur?
Hayır, ankete katılım isteğe bağlıdır. Siz veya çocuğunuz istemiyorsanız, 
çocuğunuzun katılması zorunlu değildir. Çocuğunuz anket sırasında 
sıkıntı duyarsa, anketi her zaman durdurabilir. Anketteki soruların 
çoğu atlanabilir. Anababaların/öğrencilerin, bir öğrencinin bilgilerine 
erişim ve düzeltme için başvurma hakları vardır.

7. Okul çocuğumun kimliğini onun 
yanıtlarından saptayabilecek mi?
Okuldaki görevliler öğrencilerin kimliklerini, verdikleri yanıtlardan 
saptayamayacakladır. Gizliliği korumayı sağlamak için, katılımcı 
öğrenciler, kendilerine mahsus bir kullanıcı adı ve şifre alacaklardır. 
Bir soruya beşten az öğrenci yanıt verdiğinde, sonuçlar erişilir hale 
getirilmeyecektir.

Bakanlığın Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi’nde 
(Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) az sayıda 
görevlinin, eyalet çapında analiz amacıyla bireysel öğrenci yanıtlarına 
erişimleri olacaktır. Bireysel öğrencilerin verileri, erişimin kesinlikle 
CESE araştırmacıları için sınırlı olacak şekilde güvenlikli dağıtıcıda 

tutulacaktır. Araştırmacılar, bireysel öğrenci yanıtlarıyla değil, 
sadece eğilimlerle ilgilenir. Herhangi bir yayında hiçbir öğrencinin 
kimliği belirtilmeyecektir. İzin vermediği sürece hiçbir okulun kimliği 
belirtilmeyecektir.

8. Anket verilerinde ne gibi analizler 
yapılacaktır?
Anketler öğrenciler tarafından doldurulduğunda, raporlar hazırlanır 
ve çoğu durumda üç iş günü içinde okullar için mevcut olur. Okul 
önderleri, okullarındaki öğrencilerin deneyimlerini ve görüşlerini 
daha iyi anlamak için verileri kullanabilir.

CESE, bakanlık tarafından saklanan, performans verileri dahil var 
olan öğrenci verileri ile birlikte anket verilerinin eyalet çapında 
analizini yapacaktır. 

Sonuçlar, tüm okulların gönenç, katılım, etken öğretim ve öğrenci 
öğrenimi arasındaki ilişkileri daha iyi anlamada tüm okullara 
yardımcı olacaktır. CESE’nin bu verileri analizinden elde edilen 
sonuçlar ayrıca öğretmenler ve müdürlere öğrenci sonuçlarını 
iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılabileceğini görüşmede 
yardımcı olacaktır. Bu, bakanlığın nitelikli öğretim ve önderlik 
üzerinde sürekli olarak odaklanmasını destekleyecektir. Veriler, 
öğrenci katılımının ve gönencinin niteliğini zaman içinde daha 
iyi anlamamız amacıyla gelecekteki analizler için saklanacaktır.

9. Tüm okul öğrencileri ankete katılabilir mi?
İlkokul anketi 4’üncü ve 6’ncı Sınıflar arasındaki öğrenciler için 
tasarlanmıştır. Okullar, bu sınıflardaki mümkün olduğunca çok 
öğrencinin katılımına izin vermeleri için teşvik edilmektedir. Orta 
öğretim okulları, 7’nci ve 12’nci sınıflar arasındaki mümkün olduğunca 
çok öğrencinin katılımına izin vermeleri için teşvik edilmektedir.

10. Tell Them From Me anketi ne zaman 
yapılacaktır?
Anketler tüm katılımcı okullarda 1’inci Dönemin ve (isteğe bağlı 
olarak) 3’üncü/4’üncü Dönemin sonunda yapılacaktır.
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CESE nedir?
Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi (CESE), NSW Eğitim Bakanlığı’nın bir parçasıdır. 

CESE, New South Wales’teki eğitimin etkisini, verimini ve sorumluluğunu iyileştirmek için kurulmuştur. CESE, baştan başa tüm eğitimde 
öğretim ve öğrenimi iyileştirmek için yeni fırsatlar yaratarak nelerin işe yaradığını belirleyecek ve paylaşacaktır. 

CESE hakkında daha fazla bilgi şu internet adresinde mevcuttur: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar nedir?
The Learning Bar, araştırma temelli tasarımda ve hem ilkokul hem de orta öğretim öğrencileri için öğrenci değerlendirmelerinin ve anket 
çözümleri olanaklarının sağlanmasında uzmandır. Başkan Dr. J Douglas Willms’in önderliğindeki kurum içi araştırma ekibi, ulusal 
politikayı etkilemek üzere, okul sisteminde kullanılan kapsamlı projeleri üstlenir. Bu araştırma sonucu, Tell Them From Me anketi, 
Kanada’da, on bölgenin dokuzunda kullanılmasıyla en büyük ulusal okul anketi olmuştur. Son oniki yıl içinde küresel olarak 6,300’den 
fazla okul ve 5.4 milyondan fazla öğrenci bu ankete katılmıştır.

Dr. Willms son zamanlarda, Okumayazma ve İnsani Gelişme’de Kanada Araştırma Kürsüsü’nde Başkanlık yapmıştır. OECD’nin 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment – PISA) öğrenci katılımı sorularının 
geliştirilmesinde baş rolü oynamaktadır. 

Sadece yönetimsel amaçlar için The Learning Bar ayrıca, anket sorularına belirlenebilir öğrenci yanıtlarının geçici erişimine de sahip 
olacaktır. Belirlenebilir öğrenci yanıtları, bakanlık içindeki The Learning Bar ve CESE araştırmacılarından başka, yasa gereği olması 
haricinde hiçbir kişiye veya kuruma açıklanmayacaktır.

The Learning Bar hakkında daha fazla bilgi şurada mevcuttur: www.thelearningbar.com

Anababa anketi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, elektronik posta aracılığıyla CESE ile ilişkiye geçin: 
TTFM@det.nsw.edu.au veya telefonla CESE ile ilişkiye geçin: 1300 131 499.


