Turkish

Tell Them From Me parent survey
Onlara Benden Söyleyin anababa anketi
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Sıkça Sorulan Sorular (anababalar ve bakıcılar)
Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi (CESE)
1. Öğrenim Ortakları anababa anketi nedir?
Öğrenim Ortakları (Partners in Learning) anababa anketi,
Onlara Benden Söyleyin, (Tell Them From Me) öğrenci katılımı
hakkındaki anketlerin bir parçasıdır. Anababa anketi, anababa
ile okul arasındaki önemli ilişkinin açıklığa kavuşturulmasına ve
güçlendirilmesine yardımcı olur.
Anket, okulda anababa 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, anababaların, çocuklarının öğretim, iletişim ve
okulun öğrenim ve davranış desteği dahil, okuldaki deneyimi
üzerindeki bakış açılarını anlamayı hedefler. Anket ayrıca
anababaların, çocuklarının öğrenimine ilişkin evdeki etkinlikleri
ve uygulamaları üzerindeki bakış açılarını anlamayı da hedefler.
Anket anababalara şu konularda sorular soracaktır:
Anababaların iyi
karşılanması

Anababaların
bilgilendirilmesi

Anababaların
okuldaki öğrenim
üzerindeki destekleri

Okulun olumlu
davranışları
desteklemesi

Güvenlik

İçerme

İletişim tercihleri

Anababaların
okuldaki katılımı

Okulun öğrenimi
desteklemesi

3. Yer alacak okullar nasıl seçilmiştir?
Anket NSW’deki tüm devlet okullarına ücretsiz olarak açıktır.
Okulunuz katılmayı kararlaştırmıştır.
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4. Bu ankete katılmanın çocuğum için ne gibi
yararları olacaktır?
Anababa anketi okul müdürlerine ve okul önderlerine, anababaların,
okulları ve evdeki öğrenim üzerindeki bakış açılarını sağlar.
Anababalar ve görevliler arasındaki iletişim, evdeki etkinlikler ve
uygulamalar ve okulun öğrenim ve davranış desteği üzerindeki
anababa görüşleri, okulların pratik iyileştirmeler için kullanabilecekleri
doğru ve zamanlı bir görünüm oluşturulmasına yardımcı olur.
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. Anababa anketi ile öğrenci anketi arasında
nasıl bir ilişki kurulur?
Anababa anketi, çocuğunuzdan doldurması istenmiş olabilecek
Tell Them From Me öğrenci anketini tamamlar. Bu anketler,
okulların öğrencilerin, öğretmenlerin ve anababaların görüşlerini
elde etmesini sağlamak için (öğretmen anketinin yanı sıra) önerilir.
Anketlerin her biri hakkında daha fazla bilgi için anket internet
sitesine bakın: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. Ankete katılmak için ne yapmam gerekir?
Anket genellikle 15 dakika alır ve tamamıyla, anket geliştiriciler
olan The Learning Bar. tarafından çalıştırılan güvenlikli bir internet
sitesinde yürütülür. Anketleri masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda,
ipad’lerde, tabletlerde ve akıllı telefonlarda doldurabilirsiniz. Anketi
evinizde doldurmanız için size bir bağlantı sağlanacaktır veya anketi
okul saatleri içinde doldurabilmeniz için okul, bilgisayarları erişilir
kılabilir. Bu bağlantı okul tarafından 3’üncü dönemde size dağıtılacaktır.
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7. Katılmam gerekir mi?
Hayır, ankete katılım isteğe bağlıdır. Yanıtlarınıza çok değer verilecek
olmasına karşın, anket sırasında sıkıntı duyarsanız, anketi her an
durdurabilirsiniz. Anketteki soruların çoğu atlanabilir.

8. Okul beni veya çocuğumu yanıtlarımdan
tanıyabilecek mi?
Okullardaki görevliler anababa yanıtlarından anababaları veya
öğrencileri tek tek tanıyamayacaktır. Veri gizleme kuralları, beşten
az yanıtın olduğu zaman okul bildirim araçlarına uygulanır.

9. Anket verileri üzerinde ne gibi analizler
yapılacaktır?

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.

10. Öğrenim Ortakları anketi ne zaman
yapılacaktır?
Anketler, tüm katılımcı okullarda, 3’üncü Dönem ortası ile 4’üncü
dönemin ilk birkaç haftası arasında yürütülecektir. Genellikle, 3’üncü
Dönem 6’ncı haftasından 4’üncü dönem 2’nci haftasına kadar.

Anketler tamamlandığında raporlar hazırlanır ve çoğu durumda,
üç iş günü içinde okullar için hazır olur. Okul önderleri, okullarındaki
anababaların deneyimlerini ve görüşlerini daha iyi anlamak için
verileri kullanabilir.
NSW Eğitim Bakanlığı, Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi
(Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)), aracılığıyla,
bakanlık tarafından şu anda saklanmakta olan, performans verileri
dahil, öğrenci verileri ile birlikte anketin verilerini eyalet çapında
analizden geçirecektir. Sonuçlar tüm okullara anababalar ve öğrenci
katılımları arasındaki ilişkiyi, öğrencilerin gönencini, etkili öğretimi
ve öğrenci öğrenimini anlamalarında yardımcı olacaktır.

CESE nedir?
Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi (CESE), 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 ilk ve orta öğretim öğrencileri için okul anketlerinde uzman olan bir Kanada eğitim şirketidir. Şirketin Tell Them
From Me anketi, Kanada’nın on bölgesinden dokuzunda kullanılan, Kanada’nın en büyük ulusal okul anketidir. Ankete 6,300 okul
ve 5.4 milyon öğrenci katılmıştır. Avustralya okulları 2012’den beri Tell Them From Me anketlerine katılmaktadır.
The Learning Bar, Dr J Douglas Willms tarafından sürdürülmektedir. Dr. Willms, Uluslararası Eğitim Akademisi’nin Başkanı, ABD Ulusal
Eğitim Akademisi’nin Üyesi ve Kanada Kraliyet Kuruluşu’nun Üyesidir. Son zamanlarda, 14 yıl süresince Okumayazma ve İnsani
Gelişme’de Kanada Araştırma Kürsüsü’nde Başkanlık yapmıştır. Dr. Willms, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
(Programme for International Student Assessment – PISA) sorularının geliştirilmesinde baş rolü oynamıştır.
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.
CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

