Katılımınız önemlidir!

Sorularınız varsa

Projemizin başarılı olması için sizin de desteğinize
ihtiyacımız vardır!
Çocuğunuzun projeye katılmasını kabul ediyorsanız
lütfen ekteki Rıza Beyan Formu’nu doldurup
imzaladıktan sonra okul öğretmenlerine iade ediniz.

Araştırma projemizle ilgili sorularınız ve/veya
önerileriniz varsa veya proje hakkında ek bilgi
istiyorsanız, bizimle e-posta ile irtibata geçiniz
veya telefon numaramızı arayınız.

Projemiz kapsamında aynı zamanda sizden de bilgi
alınmasında büyük fayda görüyoruz. Bu bağlamda
örneğin okul ile veliler arasında gerçekleşen işbirliğini
şahsen nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek istiyoruz.
Sizin projeye katılımınız, aileler için hazırlayacağımız
bir anket formunu doldurmak şeklinde olacaktır. Bu
anket formunu çocuğunuz eve getirecektir. Anket
formunu ayrıca internet üzerinden, yani online olarak
da doldurabilirsiniz.
Projemizde tüm ailelere söz hakkı tanımak istiyoruz.
Bu nedenle, yapacağımız bu araştırmaya mümkün
olduğunca çok sayıda veli ve öğrencinin kendi
isteğiyle katılmasını umuyoruz. Projeye katılım tabii
ki gönüllüdür. Dolayısıyla, rıza beyanınızı her zaman
iptal ederek kişisel verilerinizin proje kapsamında
kullanılmasını reddedebilirsiniz.
Çocuğunuzla birlikte bu projeye katılırsanız çok
seviniriz.
Teşekkürler!
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BiFoKi Projesi
Çocuğunuzun okulu, “Bielefeld Bölgesinde Bütünleştirme
(Inklusion) Eğitimi Veren Okullar İçi İşbirliğini
Güçlendirecek Eğitim Semineri Tasarısı” (BiFoKi)
adlı araştırma projesine katılacaktır. Bu projedeki
amacımız, bütünleştirici eğitim kurumlarının ne şekilde
geliştirilebileceğini araştırmaktır. Bunun için, katılacak
olan okullarda öğretmenler ve tüm diğer pedagojik
personel için eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Ayrıca
bu projemiz kapsamında siz veliler-le birlikte özel bir veli
toplantısı da yapmak istiyoruz.

Projenin uygulanışı
BiFoKi projesiyle, okul personeli ile veliler arasındaki
işbirliğinin nasıl olduğunu, okuldaki tüm çocukların
genel ruh ve mutluluk hâli ile öğrenim başarılarının ne
şekilde geliştiğini ve yapacağımız eğitim semineri ve veli
toplantısı sayesinde çocukların gelişiminde herhangi bir
ilerlemenin sağlanıp sağlanamadığını araştırmak istiyoruz.
Bu nedenle, projeye katılan tüm taraflara gerekli soruları
iki kez soracağız. Bizim için önem taşıyan konular örn.
aşağıdakilerdir:
■
■
■
■
■
■
■

Çocuğunuz okula gitmeyi seviyor mu?
Çocuğunuz kendini okulda rahat ve iyi hissediyor mu?
Çocuğunuzun en güçlü yetenek ve becerileri nelerdir?
Çocuğunuz kendinden ne kadar memnun?
Çocuğunuzda hangi öğrenme gelişmeleri söz konusu?
Siz çocuğunuzun okulundan ne kadar memnunsunuz?
Siz bu okulun velileri eğitimöğretim sürecine dâhil
etme çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?

Hangi tarihlerde okula geleceğiz?
Projemiz, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığının
desteğiyle
Bielefeld
Üniversitesi
tarafından
yürütülmektedir.

■ İlk veri derleme işlemini 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında
yapacağız.
■ İkinci veri derleme işlemi ise 2019 yılı Haziran-Temmuz
aylarında yapılacaktır.
■ Projemiz kapsamındaki veli toplantısı da ya Kasım 2018
ile Mart 2019 arasında ya da Ekim 2019 ile Mart 2020 a
rasında ola-caktır. Toplantı tarihi size çocuğunuzun
okulu tarafından daha sonra bildirilecektir.

Çocuğunuza dersler sırasında anket formları ve çeşitli
bilmece, okuma, yazma ve matematik problemleri
verilecektir. Çocuklarla ilgili veri derleme işlemini proje
görevlilerimizden biri yapacaktır.
Çocuklarla geçmişte yapılan araştırmalarımızda, çocukların
bu tür projelere genelde büyük neşeyle katıldıkları ve
kendilerine küçük bir hediyeyle teşekkür ettiğimizde
çok sevindikleri görülmüştür. Ancak, bu projeye sadece
velileri Rıza Beyan Formu’unu doldurmuş olan çocuklar
katılabileceklerdir. Dolayısıyla, sizin de çocuğunuzun
katılmasına izin vermek üzere Rıza Beyan Formu’nu
imzalamanızı rica ediyoruz. Proje sona erdiğinde katılan
tüm ailelere sürpriz bir hediyemiz olacaktır.

Kişisel verileriniz nasıl kullanılacak?
Kişisel verilerinizi büyük özenle ve gizlilik içerisinde
kullanacağımızdan emin olabilirsiniz. Tüm veriler, y etkisiz
üçüncü şahıslar tarafından anlaşılamayacak şekilde
hazırlanacak ve böylece hangi okullar, sınıflar, veliler ve
çocukların katıldığı sadece proje görevlileri tarafından
görülebilecektir. Kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı
konusunda, www.bifoki.de sitesinde açıkladığımız

detaylı veri koruma uygulamalarımızı okuyarak bilgi

edinebilirsiniz.

