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Daha fazla bilgi 
Больше нформации 
معاوات اكثر

Tüm öğretmenle-
rin fotoğrafları ve 
irtibat bilgileriyle

tanıtılması.

bifoki.de

Ebeveynler için
bilgiler
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Prof. Dr. Julia Gorges
 Dr. Phillip Neumann

Diğer proje çalışanları:
Sandra Grüter Antonia Weber
Dr. Janka Goldan

İrtibat adresi
Sandra Grüter
Eğitim Bilimleri Fakültesi
 Tel.: 0521 106 4440

Antonia Weber
Psikoloji ve Spor Bilimleri Fakültesi
Tel.: 0521 106 4530

Bielefeld Üniversitesi
 Postfach 10 01 31

bifoki@uni-bielefeld.de

Daha fazla bilgi için:
bifoki.de

Sizin için önemli ...
Ebeveyn forumumuzu hatırlıyor musunuz? Orada 
önerilerde bulunma imkânınız vardı. O zamanki 
fikirleriniz okullarda yapılması gereken iyileştirme-
lere vesile olup bazı okullarda hedef olarak benim-
senmiştir. Örneğin:

Ebeveynlerin okul hayatına katılabil-
meleri için

okula ait web site-sinden yararlanıl-
ması.

Daha çok ebe-
veyne ulaşılarak 

yardımlaşma
düzeyinin arttırıl-

ması.

Okul hayatında 

daha yoğun jurnal 

kullanımı.

İrtibat
Aşağıdaki karekod üzerinden doğrudan projemi-
zin web sayfasına ulaşabilirsiniz. Sitemizde BiFo-
Ki projesi hakkında daha fazla bilgiler içeren ve 
projeden elde ettiğimiz önemli çıkarımları kolayca 
anlaşılır şekilde açıklayan videolar yer almaktadır.
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BiFoKi projesine genel bakış
Bu projemiz kapsamında, bütünleştirme eğitimi veren 
okullarda işbirliğini güçlendirecek bir eğitim semineri 
geliştirdik. Geliştirilen seminer, ortaöğretim okulları ve 
ortaokulların 5. sınıflarında görevli sınıf eğitim ekipleri-
ne yöneliktir.
Eğitim seminerimizde öğretmenlerle sağlıklı bir “takım 
çalışmasının” temellerini ortaya çıkardık. Burada ebe-
veynlerle ortak çalışılması da seminerin önemli bir yapı-
taşını oluşturdu. Ebeveynlerle okuldan neler bekledikle-
rini görüştük. Bize bildirdikleri istekleri de öğretmenlerle 
görüşerek bazı hedefler belirledik.
Eğitim seminerimiz okul ile aile arasındaki ortak çalış-
maların kalitesini iyileştirebilir. Fakat daha iyi bir işbirli-
ğinden elbette öğrenciler de yararlanacaktır.

Hedeflerimiz
Seminerimizin insanlarda bütünleştirici eğitime yönelik 
olumlu bir tutum oluşturmasını hedefliyoruz. Okul ile aile 
arası işbirliğini pekiştirmek istiyoruz. Tüm öğrencilere 
iyi bir destek sağlanmasını arzu ediyoruz. Bu hedeflere 
ulaşabilmek için ise öğretmenlere faydalı öneri ve fikirler 
aktarıyoruz.

Projemizle ilgili ilginç rakamlar 

Anketlerimizde elde ettiğimiz so-
nuçlar
Ankete katılan öğrencilerin yüzde 97’si, öğretmenlerin 
tüm öğrencilerle ilgilendiklerini belirttiler.

Ankette öğrencilerin yüzde 92’si, okuldan ve okul haya-
tından ne kadar mutlu olduklarını anne-babalarının da 
bilmesi gerektiğini bildirdiler.

Ancak, ankete katılan öğrencilerin yüzde 40’ı, öğret-
menleri ile anne-babaları arasında yoğun ilişki olmasını 
sakıncalı görüyorlar. İşte bu yüzden, okul ile aile arasın-
da olan bilgi alışverişlerinin “ceza” ile herhangi bir ilgisi 
olmadığını öğrencilere açıklamanın faydalı olduğunu 
düşünmekteyiz.
Öğretmenlerin yüzde 89’u, ebeveynlerle olan ortak ça-
lışmalarının iyi olduğunu belirttiler.

Siz ebeveynlerin yüzde 96’sı da öğretmenlerle an-
ne-baba arasında iyi bir işbirliği olmasına önem veriyor. 
Bu anket sonucu ise, çocuğunuzun öğretmenleriyle 
olan ilişkilerinizin sağlam bir temel üzerinde oturduğunu 
göstermektedir.

Anketin diğer sonuçlarını görmek için sitemizi ziyaret 
ediniz: bifoki.de

Çocuklarına öğrenme desteği sun-
mak isteyen ebeveynler için fayda-
lı tavsiyeler
Daha fazla bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsi-
niz. Sitemizden örneğin Hausaufgaben ohne Stress 
(“Stressiz Ev Ödevi Stratejileri”; yazarlar: Rammert & 
Wild, 2014) kitabını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
 
 
 
 

Size teşekkür ediyoruz
BiFoKi projesi kapsamında siz ebeveynler, öğrenciler 
ve okul çalışanları tarafından toplam 6963 anket for-
mu dolduruldu. Görüldüğü gibi, okul eğitim siste-
minin geliştirilmesine herkes katkıda bulunabilir.

Sizin desteğinizle daha birçok başarıya imza  atabiliriz.

Hepinize
TEŞEKKÜR

ediyoruz!

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde toplam 28 okula gi-
derek toplam 2133 öğrenci ile anket yaptık.

299 seminer katılımcısı tarafından toplam 630 anket 
formu dolduruldu.

Ebeveyn forumlarımıza toplam 269 ebeveyn geldi. 
Evden doldurulan ebeveyn anket formlarının sayısı 
ise 2055’e ulaştı.

5. sınıf öğretmenleri 
ve özel eğitim öğret-
menleri

Ebeveynler Öğrenciler

Pedagojik uzmanlar ve    
sosyal hizmet uzmanları

Okul müdürleri ve 
bölüm şefleri
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