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Giriş
Bu kılavuz, Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri (BiT) ve Eğitim (ESSIE) anketine katılan okullarda
Okul Koordinatörüne, aşağıdaki iki ana görevde yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır:
(1) katılımcıların belirlenmesi ve
(2) veri toplama organizasyonu.
ESSIE anketinin amacı, 21 Avrupa ülkesinde eğitim alanında Bilgi ve İletişim Teknolojisinde kat edilen
ilerlemeyi değerlendirmektir. Müdürlere, öğretmenlere ve (sadece ortaöğrenim düzeyindeki)
öğrencilere eğitim teknolojisinin ne ölçüde bulunduğu, kullanımı ve eğitim teknolojilerine yönelik
tavırlarla ilgili online anketler uygulayacağız.
BiT alanında ülkeler arasında kat edilen ilerleme durumunu karşılaştırmak için, her bir ülkedeki
okulların ve insanların kaliteli bir şekilde örneklenmesi çok önemlidir. Sadece doğru seçilmiş ve temsil
niteliğine sahip katılımcılar, uluslar arası düzeyde karşılaştırılabilir bulgular elde edilmesini
sağlayabilir.
ESSIE anketi üç düzeyde veri toplayacaktır:
1. Okul düzeyi,
2. Sınıf/öğretmen düzeyi ve
3. Öğrenci düzeyi (Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe) değil).
Geçerli uluslar arası karşılaştırılabilir veriler elde etmek için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürlere
uymanız son derece önemlidir. Size gerektiğinde Ülke koordinatörü destek olacaktır.
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
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1. GENEL OLARAK ARAŞTIRMA ORGANİZASYONU
Bu araştırma okullardan (okul müdürleri vasıtasıyla), sınıflardan (öğretmenler vasıtasıyla) ve
Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe), Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe), Genel
Ortaogretim 3. Sinif ve Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif öğrencilerinden veri toplayacaktır.
Pratik nedenlerden dolayı Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe) düzeyinde öğrenci anketi
uygulanmayacaktır.
Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri (BiT) ve Eğitim (ESSIE) için genel organizasyon Tablo 1’de
görülmektedir. Okulunuz bir (veya daha fazla) hedef eğitim düzey(ler)i için örneklendi. Lütfen sadece
okulunuzun seçildiği eğitim düzey(ler)ine odaklanın. Örneğin, okulunuz bu düzey için seçildiyse
sadece Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe) sütununa odaklanın.

!
Lütfen şu hususa dikkat edin: Hedef sınıf, ID numaranızın 3. hanesinde belirtilmiştir
1:

« ISCED level 1 »

İlköğretim 4. Sınıf (İlköğretim 1. Kademe)

2:

« ISCED level 2 »

İlköğretim 8. Sınıf (İlköğretim 2. Kademe)

3:

« ISCED level 3
academic »

Genel Ortaöğretim 3. Sinif

4:

« ISCED level 3
vocational »

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sınıf

örneğin

ID :48203102

→2

İlköğretim 8. Sınıf (İlköğretim 2.
Kademe)

ID :48305299

→3

Genel Ortaöğretim 3. Sınıf

Tablo 1. Genel Olarak Araştırma Organizasyonu
Kademe
Ilkogretim 4.
Ilkogretim 8.
Sinif
Sinif (İlköğretim
(İlköğretim 1.
2. Kademe)
Kademe)
Ülkelerdeki Okullar
Ülkedeki
Ülkedeki
Okullar
sayı=300
sayı=300
Kim
Okul
yanıtlıyor? müdürleri
Okul müdürleri Okul müdürleri
Hangi
anketi
anketi
araçla?
Okuldaki
Sınıflar
Kim

Sınıflar

Okuldaki
sayı=1
Öğretmenler Okuldaki

Genel
Ortaogretim 3.
Sinif
Ülkedeki
sayı=300

Meslekî ve
Teknik
Ortaöğretim 3.
Sinif
Ülkedeki
sayı=300

Okul müdürleri
anketi

Okul müdürleri
anketi

Okuldaki sayı=1

Okuldaki sayı=1

Okuldaki sayı=1

Okuldaki sayı=3

Okuldaki sayı=3

Okuldaki sayı=3
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yanıtlıyor?

sayı=1

Hangi
araçla?

Öğretmen
anketi

Öğretmen
anketi

Öğretmen
anketi

Öğretmen
anketi

Sayı =0

Sayı
=örneklenen
sınıftaki tüm
öğrenciler

Sayı
=örneklenen
sınıftaki tüm
öğrenciler

Sayı
=örneklenen
sınıftaki tüm
öğrenciler

Öğrenci anketi
yok

Öğrenci anketi

Öğrenci anketi

Öğrenci anketi

Sınıflardaki
Öğrenciler

Öğrenciler

Kim
yanıtlıyor?
Hangi
araçla?

Tablo 2’de her eğitim düzeyinde doldurulacak anket türleri ve bu anketleri kimlerin dolduracağıyla
ilgili daha fazla ayrıntı yer almaktadır.
Tablo 2. Eğitim düzeyine göre doldurulacak anketlerin açıklamaları
Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
Doldurulacak 2 tür online anket bulunmaktadır.
Okul müdürlerine yönelik online anket okul müdürü tarafından doldurulacaktır. Teknik
konularla ilgili soruları cevaplarken ihtiyaç duyulması halinde okul müdürüne, okulun BiT
koordinatörü (veya eşdeğeri) destek olabilir.
Öğretmenlere yönelik online anket dersliğin ana sorumluluğuna sahip öğretmen
tarafından doldurulacaktır. Birden fazla öğretmen ana sorumluluğa sahipse, bu durumda
öğretmenlerden biri rastgele seçilecektir (2. Görevin açıklamasına bakınız).
Öğrenci anketi bulunmamaktadır.
Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe)
Doldurulacak 3 tür online anket bulunmaktadır.
Okul müdürlerine yönelik online anket okul müdürü tarafından doldurulacaktır. Teknik
konularla ilgili soruları cevaplarken ihtiyaç duyulması halinde okul müdürüne, okulun BiT
koordinatörü (veya eşdeğeri) destek olabilir.
Öğretmenlere yönelik online anket seçilen sınıfın üç öğretmeni (bir Fen Bilimleri,
Matematik ve bir “Ana eğitim dili” öğretmeni) tarafından doldurulacaktır. Birden fazla
Fen Bilimleri ve Matematik öğretmeni varsa, Fen Bilimleri ve Matematik
öğretmenlerinden sadece biri rastgele seçilecektir (2. Görevin açıklamasına bakınız).
Ancak öğrenciler orta öğrenim alt kademe düzeyinde derse bağlı olarak bir derslikten
diğerine geçebildiği için öncelikle sınıf kavramının tanımlanması gerekecektir (1. Görevin
açıklamasına bakınız).
Öğrencilere yönelik online anket örnekleme yapılan sınıftaki tüm öğrenciler tarafından
doldurulacaktır.
Genel Ortaogretim 3. Sinif
Doldurulacak 3 tür online anket bulunmaktadır.
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Okul müdürlerine yönelik online anket okul müdürü tarafından doldurulacaktır. Teknik
konularla ilgili soruları cevaplarken ihtiyaç duyulması halinde okul müdürüne, okulun BiT
koordinatörü (veya eşdeğeri) destek olabilir.
Öğretmenlere yönelik online anket seçilen sınıfın üç öğretmeni (bir Fen Bilimleri,
Matematik ve bir “Ana eğitim dili” öğretmeni) tarafından doldurulacaktır. Birden fazla
Fen Bilimleri ve Matematik öğretmeni varsa, Fen Bilimleri ve Matematik
öğretmenlerinden sadece biri rastgele seçilecektir (2. Görevin açıklamasına bakınız).
Ancak öğrenciler orta öğrenim üst kademe düzeyinde derse bağlı olarak bir derslikten
diğerine geçebildiği için öncelikle sınıf kavramının tanımlanması gerekecektir (1. Görevin
açıklamasına bakınız).
Öğrencilere yönelik online anket örnekleme yapılan sınıftaki tüm öğrenciler tarafından
doldurulacaktır.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif
Doldurulacak 3 tür online anket bulunmaktadır.
Okul müdürlerine yönelik online anket okul müdürü tarafından doldurulacaktır. Teknik
konularla ilgili soruları cevaplarken ihtiyaç duyulması halinde okul müdürüne, okulun BiT
koordinatörü (veya eşdeğeri) destek olabilir.
Öğretmenlere yönelik online anket seçilen sınıfta en çok ders saatine sahip üç öğretmen
tarafından doldurulacaktır (1. Görevin açıklamasına bakınız).
Ancak öncelikle sınıf kavramının tanımlanması gerekecektir (1. Görevin açıklamasına
bakınız).
Öğrencilere yönelik online anket örnekleme yapılan sınıftaki tüm öğrenciler tarafından
doldurulacaktır.

2. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER
Sorumluluklarınız:
1) okulunuzdaki öğretmenler, sınıflar ve öğrenciler hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bilgiler, ankete
kimlerin katılacağını sistemin otomatik olarak seçmesini sağlayacaktır.
2) anketin uygulanmasını yönetmektir.
Aşağıdaki bölümlerde, 1) hangi bilgilere ihtiyaç duyduğumuzu ve web sitesine bu bilgileri nasıl
gireceğinizi açıklayacak ve 2) anketin uygulanmasını ve takibini nasıl organize edeceğinizi adım adım
göstereceğiz.
Tablo 3’te, bu araştırma için gerçekleştirmeniz gereken görevler genel olarak açıklanmıştır.
Tablo 3. Genel olarak okul koordinatörünün görevleri
Görev Adı
Görev Açıklaması
Zaman Çizelgesi
(eğitim yılı başlangıcına
bağlı olarak)
Görev 0

Anket web sitesine
girme

Anket web sitesinde oturum açma

Ağustos - Ekim
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Görev 1

Sınıf(lar)ı örnekleme

Hedef kademe düzeyindeki tüm
sınıfları listeleme

Ağustos - Ekim

Görev 2

Öğretmen(ler)i
örnekleme

Hangi öğretmen(ler)in anketleri
doldurması gerekeceğini belirleme

Ağustos - Ekim

Görev 3

Anketi uygulama

- Gerekiyorsa velilere bir yazı
gönderme

Ekim-Kasım

- Sadece orta öğrenim düzeyi,
anketleri doldurmalarını sağlamak
için öğrenci oturumları düzenleme
- Anketleri doldurmaları için
öğretmenlere ve okul müdürüne
kullanıcı adları ve parolaları verme
Görev 4

Anket takibi

Tüm katılımcıların anketleri
doldurduğundan emin olma

Ekim-Kasım

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Öğretmenlerin ve sınıfların örneklenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Ülke Koordinatörü ile
çekinmeden irtibat kurabilirsiniz.
Ülke Koordinatörünüz:
Ad-Soyad

E-posta Adresi

Jale Akbas

essie-tr@eun.org

4. GÖREV 0: OKUL KOORDİNATÖRÜ OLARAK WEB SİTESİNE GİRME
ESSIE web sitesine girin ve okul koordinatörü olarak size e-posta ile gönderilen kullanıcı adı ve parola
ile oturum açın.
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Okulunuz birden fazla kademe için seçildiyse, ilgili kademe için doğru kullanıcı adı ve parolayı
kullandığınızdan emin olun (her kademe için farklıdır). Birden fazla kademe için okul
koordinatörüyseniz, her kademe için görevlerinizi ayrı yerine getirmeniz gerekecektir.

5. GÖREV 1: SINIF(LAR)I ÖRNEKLEME
Sınıfları örneklemek için, öncelikle hedef kademedeki uygun sınıf sayısını belirtin ve ardından online
‘sınıf listeleme formu’nu doldurun.
Tablo 4’te boş bir sınıf listeleme formu görülmektedir. Bu formu doldurmak için:
a) Sınıf adını verin (1. sütun),
b) Sınıftaki öğrenci sayısını belirtin (2. sütun),
c) Varsa, hariç tutulan öğrenci sayısını belirtin (3. sütun).

Tablo 4. Boş ‘sınıf listeleme formu’ örneği

a) 1. SÜTUN ‘SINIF ADI’
1. sütun, okulunuzda ankete katılacak kademe düzeyindeki tüm sınıfların listesini içerecektir. Sorumlu
olduğunuz eğitim düzeyine göre aşağıdaki talimatları uygulayın.
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Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
1.
Okulunuzda Ilkogretim 4. Sinif öğrencilerinin bulunduğu tüm sınıfları
listeleyin.
2.

Her birine, ayırt etmenizi sağlayacak farklı bir sınıf adı verin.

Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe)
Derse bağlı olarak öğrenciler bir derslikten diğerine geçebilir. Bu nedenle sınıf kavramını
tanımlamamız gerekmektedir. Bu araştırmada, sınıfı bu okuldaki “Ana eğitim dili” için
öğrencilerin öğrenme grubu olarak tanımlıyoruz.
1.
Okulda Ilkogretim 8. Sinif düzeyinde öğrenci içeren tüm “Ana eğitim dili”
sınıflarını listeleyin.
2.

Her birine, ayırt etmenizi sağlayacak farklı bir sınıf adı verin.

Genel Ortaogretim 3. Sinif
Derse bağlı olarak öğrenciler bir derslikten diğerine geçebilir. Bu nedenle sınıf kavramını
tanımlamamız gerekmektedir. Bu araştırmada, sınıfı bu okuldaki “Ana eğitim dili” için
öğrencilerin öğrenme grubu olarak tanımlıyoruz.
1.
Okulda Genel Ortaogretim 3. Sinif düzeyinde öğrenci içeren tüm “Ana
eğitim dili” sınıflarını listeleyin.
2.

Her birine, ayırt etmenizi sağlayacak farklı bir sınıf adı verin.

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif
Derse bağlı olarak öğrenciler bir derslikten diğerine geçebilir. Bu nedenle sınıf kavramını
tanımlamamız gerekmektedir. Bu araştırmada, sınıfı bu okuldaki “Ana eğitim dili” için
öğrencilerin öğrenme grubu olarak tanımlıyoruz.
Okulunuzdaki mesleki eğitim öğrencileri için dil öğrenimi zorunlu bir ders olmadığından
dolayı bu tanım mümkün değilse, sınıfın idari birimi kullanılabilir veya Ülke
Koordinatörünüzle bir alternatif kararlaştırılabilir.
1.
Okulda Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif düzeyinde öğrenci içeren
tüm “Ana eğitim dili” sınıflarını listeleyin.
2.

Her birine, ayırt etmenizi sağlayacak farklı bir sınıf adı verin.

b) SÜTUN 2 ‘ ÖĞRENCİ SAYISI’
Her sınıftaki öğrenci sayısını girin. Birden çok düzeyin bulunduğu sınıflar varsa örneğin ilköğrenim
seviyesinde 3./4. sınıflar için sadece Ilkogretim 4. Sinif öğrencileri sayılmalıdır.
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Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
Bu eğitim düzeyinde herhangi bir öğrenci anketi uygulanmamasına karşın, yine de
Ilkogretim 4. Sinif dersliklerindeki öğrenci sayısını doldurmanız gerekmektedir. Bunun
nedeni, öğretmenlerden toplanan verilerle öğrenci sayısı arasında bağlantı kurmamızdır.
Anketi dolduramayanlar da dahil olmak üzere tüm hedef sınıf öğrencilerini 2. sütuna dahil edin
(sonraki bölüme bakınız).

c) SÜTUN 3 ‘HARİÇ TUTULAN ÖĞRENCİ SAYISI’
Aşağıdaki üç kategori nedeniyle sınıftaki belirli bir sayıda öğrenciyi veya tüm sınıfı hariç tutmaya karar
verebilirsiniz.
1. Ana dil dışında bir dil konuşanlar: Bu öğrenciler, testin dil engelini aşamayacaktır. Tipik
olarak, anketin dilinde bir yıldan az eğitim almış bir öğrenci anket dışı tutulmalıdır.
2. Ciddi öğrenme zorlukları olan öğrenciler: Bu öğrenciler, okul müdürünün veya diğer
uzman personelinin profesyonel görüşüne göre, anketi doldurmak için yeterli zihni
kapasiteden yoksun görülmektedir.
3. Fiziksel engelli öğrenciler: Bu öğrenciler, anketi dolduramayacak şekilde kalıcı fiziksel
engele sahip öğrencilerdir. Elbette bu öğrencilerin, kendileri için başka birisine anketi
doldurtması yoluyla katılmasına izin vermeyi seçebilirsiniz.
Lütfen hariç tutulan öğrenci ve sınıf sayısını minimum seviyede tutmaya çalışın.
Sınıf örnekleme formunun üçüncü sütununa, hariç tutulan öğrenci sayısını girin.
Tablo 5’te doldurulmuş bir sınıf listeleme formu görülmektedir.
Tablo 5: Doldurulmuş sınıf listeleme formu örneği

Listenin doğru doldurulduğundan emin olduktan sonra lütfen “ÖRNEKLEME” hücresine tıklayarak
örnekleme için listeyi gönderin. Online sistem rastgele bir sınıf seçecek ve size bildirecektir. Her
okulda sınıfların rastgele örneklenmesi online sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
Dikkat edin: “örnekleme” düğmesine tıkladıktan sonra, bir sınıfı unutsanız bile geri dönüp girdiğiniz
bilgileri değiştiremezsiniz.
Örneklenen sınıf ekranda görülür ve aynı zamanda e-posta adresinize gönderilir.
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6. GÖREV 2: ÖĞRETMEN(LER)İ ÖRNEKLEME
Öğretmenleri örneklemek için, ‘öğretmen listeleme formu’nu doldurmanız gerekecektir. Bunun için:
11) öğretmenleri belirlemeniz ve
22) uygun öğretmenleri numaralandırmanız gerekecektir.

a) ÖĞRETMENLERİ BELİRLEME
Öğretmenlerin belirlenmesi, eğitim düzeyine bağlıdır.
Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
Seçilen sınıf için ana sorumluluğa sahip öğretmeni seçmeniz gerekir. Sınıfın ana
sorumluluğu birden fazla öğretmene aitse, bu durumda her iki öğretmenin de “öğretmen
listeleme formunda” listelenmesi gerekir.
Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe)
Anketi doldurmak için üç öğretmen seçilecektir: bir matematik öğretmeni, bir fen bilgisi
öğretmeni ve bir “Ana eğitim dili” öğretmeni.
Seçilen sınıftaki herhangi bir öğrencinin dersine giren tüm matematik, fen bilimleri ve
«Ana eğitim dili» öğretmenlerinin “öğretmen listeleme formunda” listelenmesi
gerekecektir. Fen bilimleri ayrı dersler olarak veriliyorsa kimya, fizik, biyoloji ve yer
bilimlerini kapsamaktadır.
Genel Ortaogretim 3. Sinif
Anketi doldurmak için üç öğretmen seçilecektir: bir matematik öğretmeni, bir fen bilgisi
öğretmeni ve bir “Ana eğitim dili” öğretmeni.
Seçilen sınıftaki herhangi bir öğrencinin dersine giren tüm matematik, fen bilimleri ve
“Ana eğitim dili” öğretmenlerinin “öğretmen listeleme formunda” listelenmesi
gerekecektir. Fen bilimleri ayrı dersler olarak veriliyorsa kimya, fizik, biyoloji ve yer
bilimlerini kapsamaktadır.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif
Öğrencilere ders saati en fazla olan üç öğretmeni belirlemeniz gerekecektir. Bu durumda
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif düzeyinde örnekleme olmayacaktır ve bu nedenle
‘öğretmen listeleme formu’ doldurulması gerekmemektedir.
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b) UYGUN ÖĞRETMENLERİ NUMARALANDIRMA
Gizliliği korumak için, öğretmen adlarını “öğretmen listeleme formuna” yazmanızı istemiyoruz (sınıfta
olduğu gibi). Sizden sadece önceki bölümde belirlenen öğretmenlerin toplam sayısını vermenizi
istiyoruz. .
Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
Bu genellikle her sınıf için bir veya belki iki (örneğin yarı zamanlı) öğretmendir.
Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe)
Üç ders için (‘Ana eğitim dili’, fen bilimleri ve matematik) öğretmen sayısı ayrı
listelenmelidir (‘Ana eğitim dili’ için öğretmen sayısı, fen bilimleri için öğretmen sayısı ve
matematik için öğretmen sayısı). Fen bilimlerinin kimya, fizik, biyoloji ve yerbilimlerini
kapsayabileceğini unutmayın.
Genel Ortaogretim 3. Sinif
Üç ders için (‘Ana eğitim dili’, fen bilimleri ve matematik) öğretmen sayısı ayrı
listelenmelidir (‘Ana eğitim dili’ için öğretmen sayısı, fen bilimleri için öğretmen sayısı ve
matematik için öğretmen sayısı). Fen bilimlerinin kimya, fizik, biyoloji ve yerbilimlerini
kapsayabileceğini unutmayın.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif
Ders saati en fazla olan üç öğretmen seçmelisiniz. Bu durumda Meslekî ve Teknik
Ortaöğretim 3. Sinif düzeyinde örnekleme olmayacaktır ve bu nedenle ‘öğretmen
listeleme formu’ doldurulması gerekmemektedir.
Tablo 6’da Genel ortaöğretim için bir öğretmen listeleme formu örneği görülmektedir.
Tablo 6. Doldurulmuş öğretmen listeleme formu örneği

Listenin doğru doldurulduğundan emin olduktan sonra lütfen “ÖRNEKLEME” hücresine tıklayarak
örnekleme için listeyi gönderin. Doldurulan öğretmen listeleme formu örnekleme için gönderildikten
sonra, online sistem size bir harf verecektir. Örneklenen öğretmen (katılmasını isteyeceğiniz
öğretmen), soyadının ilk harfi bu örneklenen harfle veya alfabetik sırada bir sonraki harfle başlayan
öğretmendir. Soyadı aynı harfle başlayan iki öğretmen varsa, bu durumda örneklenen öğretmen
soyadı alfabetik sıralamada önce olandır.
Ilkogretim 4. Sinif (İlköğretim 1. Kademe)
Sistem bir harf verir.
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Ilkogretim 8. Sinif (İlköğretim 2. Kademe)
Sistem üç harf verir (biri ‘ana eğitim dili’, biri fen bilimleri ve biri matematik öğretmeni
içindir).
Genel Ortaogretim 3. Sinif
Sistem üç harf verir (biri ‘ana eğitim dili’, biri fen bilimleri ve biri matematik öğretmeni
içindir).
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 3. Sinif
Seçilen sınıfta eğitim saati en fazla olan üç öğretmeni zaten belirlediğini için sistem
herhangi bir şey vermez.
Bir örneğe bakalım (Tablo 6’ya bakınız).
“class 3” düzeyinde örneklendiyse, bu durumda “Ana eğitim dili”, fen bilimleri ve matematik dersleri
için öğretmen sayısını ayrı listelemelisiniz. “class 3” sınıfında sadece bir “Ana eğitim dili” öğretmeni,
iki matematik ve iki fen bilimleri öğretmeni olduğunu varsayın. Formu gönderdikten sonra sistem, fen
bilimleri ve matematik öğretmenleri için birer harf verir ancak örnekleme gerekmediğinden dolayı
“Ana eğitim dili” öğretmeni için harf vermez (Tablo 7’ya bakınız). “Ana eğitim dili” öğretmeni sadece
Öğretmen Anketini doldurmak için seçilir. Örneklenen matematik öğretmeni soyadı ‘M’ harfiyle
başlayan öğretmendir. Böyle bir öğretmen yoksa, bu durumda soyadı ‘N’ harfiyle başlayan bir
öğretmen seçin. Böyle bir öğretmen yoksa, bu durumda soyadı ‘O’ vb. harfiyle başlayan bir öğretmen
seçin. Soyadı ‘M’ harfiyle başlayan iki matematik öğretmeni varsa, bu durumda alfabetik sıralamada
soyadı daha önce olan öğretmeni seçin. Fen bilimleri öğretmeni için de benzer bir prosedür geçerlidir.
Her okulda genellikle bir müdür olduğu için okul müdürlerinin örneklenmesi gerekmemektedir.
Tablo 7. Doldurulmuş öğretmen listeleme formu örneği

7. GÖREV 3: ANKETİ UYGULAMA
Sınıf(lar)ın ve öğretmen(ler)in örneklenmesinin ardından, ankete katılacak öğrenciler, öğretmen(ler)
ve okul müdürü için kullanıcı adları ve parolaları içeren bir otomatik e-posta alacaksınız. Verilerin
gizliliğini korumak için sistem kullanıcı adlarını ve parolaları otomatik olarak oluşturur.
Anketi online olarak doldurmanın 15 ila 20 dakika arası süreceğini tahmin ediyoruz.
Anketi uygulamak için online sisteme dört hafta boyunca erişilebilecektir ve Kasım sonunda
kapanacaktır.
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a) ÖĞRENCİLERE UYGULAMA (ILKOGRETIM 4. SINIF (İLKÖĞRETIM 1. KADEME) HARİÇ)
Online uygulamadan önce, tüm katılımcı öğrencilere birkaç hafta önce ‘Veli izin yazısı ve formu’ (Ek
A’ya bakınız) veya ‘Veli yazısı’ (Ek B’ye bakınız) göndermek isteyebilirsiniz. Çoğu ülkede bu tür
anketler hakkında velileri bilgilendirmek ve katılım izin almak nezaket gereği veya zorunluluk
gereğidir. Eğer ülkenizde katılım için izin alınması zorunluysa, lütfen ‘Veli izin yazısı ve formu’nu
kullanın. Araştırma hakkında velilerin nezaketen veya zorunluluk gereği bilgilendirilmesi gerekiyorsa,
‘Veli yazısı’nı kullanın. Form ve yazı taslakları bu kılavuzun sonunda bulunmaktadır. Elbette ifadeleri
değiştirebilirsiniz.
Talimatlar için gereken süre kaybını azaltmak amacıyla tek bir öğrenci seansı düzenlemenizi tavsiye
ediyoruz. Ancak internet erişimi olan bilgisayar sayısı, sınıftaki öğrenci sayısından daha azsa birkaç
öğrenci seansı düzenlemek gerekebilir. Birden fazla öğrenci seansı düzenlemenizi gerektirebilecek
başka bir neden hastalıktan veya özellikle mesleki programlarda farklı eğitim takvimlerinden dolayı
anketin uygulandığı zamanda tüm öğrencilerin mevcut olmaması olabilir.
Zamanı verimli kullanmak için, öğrenciler sınıfa girmeden önce öğrenci kullanıcı adları ve parolalarını
kullanarak her bir bilgisayara oturum açmanızı tavsiye ediyoruz. Lütfen suistimali önlemek için
öğrenci kullanıcı adları ve parolalarını öğrencilere dağıtmayın. Öğrencilerin anketleri online olarak
evde veya okul koordinatörünün gözetimi olmadan başka bir yerde doldurmasına izin
verilmemektedir.
Uygulama sırasında öğrencilerin belirli öğelerle veya cevaplarıyla ilgili soruları olması durumunda
öğrencilere yardımcı olmanızı istiyoruz; bu bir sınav değil! Veya teknik bir sorun da olabilir.
Öğrencilerin cevaplarını kaydedip başka bir zaman oturum açması mümkün olmadığı için, öğrenciler
seans sırasında tüm anketi doldurmalıdır. Bu bir başarı testi olmadığı için, farklı öğrenciler anketi
farklı zamanlarda doldurabilir. Sınıftaki her öğrencinin anketi doldurması için dört haftalık bir süre
var.
Anketi doldurması için öğrencileri olabildiğince motive etmek önemlidir. Anketin amaçlarını
öğrencilere açıklayarak başlayabilir ve sorulan sorulara dürüst ve ciddi cevap vermenin ne kadar
önemli olduğunu ve yanlış veya doğru cevaplar olmadığını açıklayabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir
soruları olursa veya anketi doldururken sorunla karşılaşırlarsa, onlara yardımcı olmak için orada
olacağınızı söyleyin.

b) ÖĞRETMEN(LER)E VE OKUL MÜDÜRÜNE UYGULAMA
Öncelikle öğretmenleri araştırmanın genel amaçları ve bunun çok kısa bir anket olduğu hakkında
bilgilendirmek isteyebilirsiniz. Ek C’de bir taslak yazı verilmiştir.
Ardından müdüre ve öğretmen(ler)e kullanıcı adlarını ve parolaları verebilirsiniz. Daha rahat olacaksa
online anketi evde doldurabilirler. Öğrencilerin aksine cevaplarını kaydetmeleri ve başka bir zaman
oturum açarak yanıtlarını tamamlamaları veya isterlerse değiştirmeleri mümkündür.
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8. GÖREV 4: ANKET TAKİBİ
Online sistem kapanmadan önce (Kasım sonu) tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul müdürünün
anketi doldurduğundan emin olun.
Ülke Koordinatörü, her okulda öğrenciler tarafından doldurulan anket sayısını takip edebilir. Onların
görevi size destek olmak; gerekirse çekinmeden irtibat kurabilirsiniz.
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EK A: VELİ İZİN YAZISI VE FORMU
Okul adresi
Tarih

Sayın veli veya vasi
Avrupa Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri (BiT) ve Eğitim
Çocuğunuzun sınıfının, Avrupa Komisyonu adına European Schoolnet tarafından düzenlenen ankete
katılmak üzere seçildiğini bildirmek için yazıyorum. European Schoolnet, okullarda eğitim ve öğrenimi
iyileştirmek amacıyla çalışan eğitim bakanlıklarının bir ağıdır.
Online anket, gençlerin öğrenme amacıyla teknoloji kullanımı hakkında güncel bilgiler toplamayı
hedeflemektedir; okulda sonbahar döneminin başında gerçekleştirilecek ve tamamlanması yaklaşık
15 dakika sürecektir. Yanıtlardan kişiyi veya okulu tanımak mümkün olmayacak ve herhangi bir hassas
bilgi alınmayacaktır.
Cevaplar okullara, eğitim bakanlıklarına ve Avrupa Komisyonuna 21. yüzyılda gençlere yüksek kaliteli
eğitim sağlamada yardımcı olacak değerli bilgiler sunacaktır.
Bu okul, sonuçların öğrencilerimiz için değerli olacağına inandığımız için ankete katılmayı kabul
etmiştir. Aşağıdaki izin formunu TARİH tarihine kadar doldurup gönderebilirseniz memnun oluruz.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden okulla irtibat kurun.
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Müdür
Avrupa Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri (BiT) ve Eğitim
Veli izin formu
Çocuğumun Avrupa Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri ve Eğitim konulu ankete katılmasına izin
veriyorum.
Çocuğun adı:.................
Velinin imzası:...............
Tarih: ..................................
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EK B: VELİ YAZISI
Okul adresi
Tarih

Sayın veli veya vasi
Avrupa Okul Anketi: Bilgi İletişim Teknolojileri (BiT) ve Eğitim
Çocuğunuzun sınıfının, Avrupa Komisyonu adına European Schoolnet tarafından düzenlenen ankete
katılmak üzere seçildiğini bildirmek için yazıyorum. European Schoolnet, okullarda eğitim ve öğrenimi
iyileştirmek amacıyla çalışan eğitim bakanlıklarının bir ağıdır.
Online anket, gençlerin öğrenme amacıyla teknoloji kullanımı hakkında güncel bilgiler toplamayı
hedeflemektedir; okulda sonbahar döneminin başında gerçekleştirilecek ve tamamlanması yaklaşık
15 dakika sürecektir. Yanıtlardan kişiyi veya okulu tanımak mümkün olmayacak ve herhangi bir hassas
bilgi alınmayacaktır.
Cevaplar okullara, eğitim bakanlıklarına ve Avrupa Komisyonuna 21. yüzyılda gençlere yüksek kaliteli
eğitim sağlamada yardımcı olacak değerli bilgiler sunacaktır.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden okulla irtibat kurun.
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Müdür
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EK C: ÖĞRETMEN YAZISI
Kime: Avrupa Okul Anketi: Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri anketine katılan öğretmenler

Sayın Meslektaşım,

İlk kez Avrupa’daki okullar, öğrenme için bilgi teknolojilerine erişim, bilgi teknolojilerinin kullanımını
ve etkisi konusunda sistematik bir ankete katılacaktır. Siz de katılımcı olarak seçildiniz ve işbirliğiniz
için şimdiden teşekkür ederiz.
Okul Anketi: Eğitimde BiT konulu anket, Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel
Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte ve eğitim bakanlıkları tarafından desteklenmektedir. Proje,
European Schoolnet ve Liège Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. 31 Avrupa ülkesinde bilişim
teknolojilerine erişim ve kullanımda ilerleme durumunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Anket 2011
Eylül’den 2011 Kasım’a kadar katılama açık olacak ve tamamlanması yaklaşık 20 dakika sürecektir.
Verdiğiniz bilgiler sadece anket için kullanılacak ve gizliliğiniz ve verilerinizin güvenliği korunacaktır.
Herhangi bir bireyi tanıtıcı bilgi olmayacaktır. Anket, teknolojinin uygulanması, yönetilmesi ve
kullanılması konusunda okul planlama ve karar alma ile ilgili değerli bulguları 2012 yılında ülkede ve
uluslararası raporlarda yayınlayacaktır. Okul koordinatörünüzden daha fazla bilgi alabilir veya anket
web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://essie.eun.org.
Okullar yoğun yerler ve olabildiğince az aksaklık olmasını sağlamak için büyük çaba gösterilmektedir.
Zaman ayırdığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

***İMZA+++
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