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Ekim,

2013’te

“IIS

Casagrande-Cesi”deki

buluşmanın

temelinde

projenin Avrupa derecesi ve aktarma aktiviteleri göz önüne alınarak tüm
partner

ülkelerdeki

üst

orta

okulların

(15-19

yaşlarında)

durumlarını

fotoğraflamakla bilgi toplamak için, her bir partner ülke için gençlerin
sıkıntısının asıl formunun tasvirini yapmak uygun görüldü.

Öğrencilere,

ebeveynlerine

ve

öğretmenlerine

yönetilen

anketlerle geliştirilmiş, Partner Okullar içerisindeki bu araştırma
aktivitesi; aynı konuda araştırma bölümüyle tam anlamıyla ilişkilidir.
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ÖĞRENCİlere gönderilen anketlerin tasviri

Ülke başına gönderilen örnekler: Italya Umbria: 125; Italya Puglia: 125;
Romanya: 60; Turkiye: 150
CASAGRANDE CESI okulu; Umbria - ITALYA
Tasvir edildiği üzere kendini okulda iyi hisseden öğrenci populasyonu (anket 1)
akranlarıyla iyi sosyalleşen öğrenci populasyonu (anket 2)
Bununla birlikte rahatsızlık bölgesi önemlidir (%22) ve azımsanmamalıdır;
neredeyse aynı yüzde oranı arkadaşlarını sadece tanıdık olarak görmektedir (%14)
Anket 3 onun yerine çocukların öğretmenlerine karşı hiç güveni olmamasının
endişe verici ilişkisinin altını çizmektedir, yargılanan öğretmenlerin %44’ü her zaman
göreve uygun değildir. Duygusal ve ailesel problemler çocukları en çok etkileyen
problemlerdir (anket 4 ).
Çocukların üçte biri, %50lerinin sigara içtiğine, onun yarısı kadarı sigara
içiminin okul nufusunun %20sini ilgilendirdiğine inanmaktadır ve çocukların sadece
%7si sigara içmeyen çocukları bilmektedir. Madde kullanımına gelindiğinde, erkek
çocukları sadece %45lerinin hiç kullanmadığını rapor etmişlerdir, %46 ise 5 veya 10
kişiden birinin (%20 veya %10) madde kullandığını düşünenler olarak ikiye
bölünmüştür. Endişe verici %9u her iki kişiden birinin (%50) kullandığını
düşünmektedir, büyük bir çoğunluk hahaşın en çok kullanılan madde olduğunu öne
sürmüştür. Bu durum alkol kullanımı için de neredeyse aynıdır.
Zorbalığa gelindiğinde ise, neredeyse %20si zorbaların her iki kişiden biri (%7)
veya beş kişiden biri (%13) olduğuna ve online zorbalığın yüzdesinden biraz fazlası
olduğuna inanmaktadır ki bu da durumun endişe verici olduğunu göstermektedir,
özellikle çocukların yarısı sosyal ağ sitelerinde günde 2 saatten fazla vakit
harcamaktadır ve endişe verici %40 online oyun sitelerine para harcamaktadır. Yeme
bozuklukları bile okul nufusunun %40ını oluşturmaktadır.
Eğer yardıma ihtiyaçları olursa %40tan fazlası ailelerinden, bir çoğu
arkadaşlarından yardım isteyip neredeyse hiç kimse öğretmenlerden yardım
istememektedir! Ortalama neden ise çoğunlukla ailelerine güvenip, arkadaşlarla daha
rahat hissetmeleridir.
JEAN MONNET okulu; Puglia - ITALY
Okulda iyi olma açısından, toplam okul nufusunun üçte ikisi pozitif bir tutum
sergilemiştir.
Öğrenciler akranlarıyla rahattır ama %25i öğretmenleriyle ya da akranlarıyla
bazı sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenlerle ilişkilerine gelindiğinde, öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu onlara ebeveynleri gibi davranmaktadır ve onları eğitimleri için destek
ve referans noktası olarak görmektedirler.
Araştırılan öğrenciler neredeyse üçte birinin ailevi problemleri vardır ve her ikisi
de aile elemanlarının tehlikeli halleri ve ailenin içsel canlılığı ile ilgilidir.
Öğrenci cevaplarına göre, kurumun ilk iki yılındaki okul nufusunun yarısından
fazlası sigara kullanmaktadır. Görüşülen öğrencilerin %5i, kurumdaki gençlerin
%50sinin madde kullandığını düşünmektedir. Bunu takiben %17, 100 kişiden 20sinin
kullandığını düşünmektedir. Okuldaki çocukların %50sinin alkol kullandığını
düşünenlerin yüzdesi genellikle görüşülen çocukların %10una eşittir, bunu takiben
%18 alkol kullanımının %20siyle alakalıdır. Cevap verenlerin %28i okuldaki zorbalık
oranının %10 olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %62si okul nufusunun yarısının
sosyal ağ sitelerini günde 2 saatten fazla kullandığını düşünmektedir. Siber zorbalık
konuyal ilişkili olarak ele alınmamıştır. Online kumar hakkında %15, %10un bu
alışkanlığa sahip olduğunu düşünmektedir.
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Cevap verenlerin yarısı yeme bozukluğunun okulda olmadığını düşünse de, %38
olduğunu düşünmektedir fakat %10 değerinde bir kesimde.
Araştırılan öğrencilerin %41i ebeveynlerini büyümenin zor zamanlarıyla
yüzleşmede gerekli bir referans noktası olarak görmektedir.
HENRI COANDA okulu; Sibiu – ROMANYA
Okuldaki sıhhat hakkında, okulun toplam nufusunun %88 olumlu cevaplar
vermişlerdir, sınıf arkadaşlarının arkadaş olduğunu söyleyenler %88 ve öğretmeniyle
aralarının iyi olduğunu söylemektedirler ve öğrencilerin %82si onlara ebeveynlerine
davrandıkları gibi davranmaktadırlar. Öğrencilerin %17si öğretmenlerinin her zaman
göreve uygun olmadıklarını düşünmektedirler.
Araştırılan öğrencilerden %27sinin ailevi problemleri vardır. %30u duygusal
problemlere
gönderme
yapmaktadır
çünkü
her
zaman
duygularını
tanımlamamaktadırlar.
%35i sigara kullanmaktadır, (1-10), fakat %12si kullanmamaktadır. Görüşülen
öğrencilerin %87si kimsenin madde kullanmadığını düşünmektedir.
Öğrencilerin %37si okuldan kimsenin alkol kullanmadığını düşünmektedir ve
görüşülen öğrencilerin %25i 5 iş arkadaşından 1inin alkol kullandığını biliyor.
Zorbalık ve yeme bozukluğu çoğu öğrenci tarafından alakalı olarak
görülmemiştir, online kumar oynamak da öyle.
Öğrencilerin %45i sadece düşük sayıda öğrencilerin akranlarına zorbalık
yaptığını düşünmektedir. Cevaplandıranların %30u ise okulda kimsenin zorbalık
yapmadığını düşünüyor.
Öğrencilerin %38i, 10 sınıf arkadaşlarından 1inin sosyal ağları günde 2 saatten
fazla kullandığını biliyor.
Görüşülen çocukların %73ü, ebeveynlerini büyüme zamanlarında yaşanan
zorluklarla karşılaşmakta bir referans noktası olarak görüyorlar, çünkü onların her şey
için bir çözümleri vardır ve deneyimlidirler.
MAMAK Kız Meslek ve Teknik Lisesi – Türkiye
Öğrencilerin %47si okulda rahat hissettiklerini söylemektedirler. %43ü bazen
rahatsız hissetiğini söylemektedir.
Birçok öğrenci %88 oranı ile sınıf arkadaşlarıyla arkadaş olduğunu
düşünmektedir.
Öğrencilerin %85i öğretmenlerin öğrencilere düzgün destek verdiğini
düşünmektedir. Birçoğu öğretmenlerin, sorulara ve sorunlara, ihtiyaç olduğunda
gereken ilgiyi verdiğini söylemektedir.
Öğrencilerin %46sı gençlerin asıl sorunlarının romantik
ilişkilerdeki
anlaşmazlıklar ve duygusal karışıklıklar yüzünden karşılaşmak zorunda kaldıkları
duygusal sorunlar olduğunu söylemektedir.
Olası bağımlılık olayı hakkında, öğrencilerin çoğu %37 oranıyla hiçbir
arkadaşına sigara içtiğini söylememektedir.
%95i hiçbir arkadaşına madde kullandığını söylememektedir.
%73ü sınıf arkadaşlarından hiçbirine alkol kullandığını söylememektedir.
%59unun diğerlerine zorbalık yapan bir sınıf arkadaşı yoktur. Öte yandan, %18i
sınıfın yarısının arkadaşlarına zorbalık yaptığını düşünmektedir.
Sosyal ağ kullanımı hakkında en yaygın fikir, %30 oranla, sınıf arkadaşlarının
%50sinin sosyal ağları günde 2 saatten fazla kullanması.
%73 sınıf arkadaşlarının hiçbirinin online oyunlar oynamadığını söylemektedir.
%18i, %50nin yeme bozukluğu olduğunu söylerken, %60ı sınıf arkadaşlarından
hiçbirinin yeme bozukluğu olmadığını söylemektedir.
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Öğrencilerin %63ü yardıma ihtiyaçları olduğunda ebeveynlerine gitmeyi tercih
ettiklerini, %19u da bunu arkadaşlarıyla paylaştıklarını söylemektedir.
EBEVEYNLERE gönderilen anketin tasviri:
Ülke başına gönderilen örnekler: Italya Umbria: 60; Italya Puglia: 119;
Romania: 60; Turkey: 150
CASAGRANDE CESI okulu; Umbria - ITALYA
Ebeveynlerin çocukları hakkındaki düşünceleri çok farklıdır: çocukların beşte
birini kapsayan öğrenmede zorluk çekme dışında, akranlarla ilişkilerindeki sıkıntı bir
diğer beşte birlik bölümü kapsamaktadır (beşte biri onları sadece tanıdık olarak görüp
çocuklarıyla arkadaş olarak görmemektedir), öğretmenlerle de korktukları konu kötü
alışkanlıkların çeyrek orana ulaşması. Sıkıntı ve gençlerin kural çiğneme bölgesine
gelindiğinde, beşten birinden az ebeveyn sigara içmediklerini düşünüyor. Madde
kullanımına gelince, çocuklar %55inin bir nebzeye kadar kullandığını düşünse de,
ebeveynler bu oranın daha düşük olduğu düşünmektedir (%30), aynı durum alkol
tüketimi için de geçerlidir.
Zorbalığa gelince, ebeveynler konuyu daha hafif bir şekilde ele almaktadır
(%80inden fazlası zorbalık olmadığını öne sürmektedir, konu online zorbalığa
geldiğinde bu oran %90a çıkmaktadır). Aksi takdirde kontrol edebilecekleri durumda,
ebeveynlerin %70i, çocukların yarısının (%40) veya 3te birinin (%30) günde 2
saatten fazlasını sosyal ağlarda harcadığına inanıyor ve online oyuna para harcayan
çocukların sayısını azımsıyor (çocukların %40ına karşı %20). Yeme bozukluğunun da
çok sık görülmediği savunuluyor (çocukların %40ına karşı %20).
Ebeveynlerin %80i, çocuklarının problemlerinin çözümünde hemcins sınıf
arkadaşlarının desteğine inanmaktadır.
Öğretmenleriyle ilişkilerine gelince; ebeveynlerin beşte dördü onların, çocukların
problemlerini anlayıp, değerlendirip, çocukları rahat ettirdiğini düşünüyor; beşte biri
düşünmüyor fakat sadece %40ı öneride bulunmada gönüllü olmaktadır.
JEAN MONNET okulu; Puglia - ITALYA
Çocuklarını etkileyen sorunlar konusunda, ebeveynlerin cevapları heterojeniktir,
cevaplar arasında sadece düşük bir oranda farklılıklar vardır.
Ebeveynlerin neredeyse üçte ikisi, çocuklarının sınıf arkadaşlarıyla arkadaş
olduğunu ve hatta okul dışında görüştüklerini düşünmektedir, %27si ise sadece okul
arkadaşı olarak bulunduklarını söylemektedir.
Ebeveynlerin %33ü kurumdaki çocukların yarısının sigara kullandığını
düşünmektedir.
Üçte ikisi, çocuklarının arkadaşlarının arasında madde kullanımı olayı olmadığını
düşünmektedir. Oranlar alkol kullanımı için de çok farklı değildir.
Cevap verenlerin neredeyse üçte ikisi, ergenlerin arasında zorbalık sorunu
olduğuna inanmamaktadır.
Ebeveynlerin %35i çocuklarıyla aynı yaştaki gençlerin günde 2 saatten fazla
sosyal ağlarda vakit geçirdiğinin farkındadır.
Gençlerin sosyal ağ kullanımı, bununla birlikte, ebeveynlerin %89una göre,
zorbalık ya da ayrımcılık unsuru belirtmemektedir.
Sınıf arkadaşlarının çocuklara sağladığı destek konusunda, %28i bu rapora
önemli derecede değer vermiştir, sıfır ile maksimum arasında destek seviyesi,
ortalama bir pozisyona, ebeveynlerin %35inin görüşüne yerleşmiştir.
Ebeveynlerin
%86sı
çocuklarının
öğretmenleri
ile
rahat
olduklarına
inanmaktadır.
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Öğretmenlerin gençlerin değerini yükseltmesi konusunda, ebeveynler olumlu
geri bildirimin neredeyse aynı yüzdesini (%83) muhafaza etmektedir. Ebeveynler
öğretmenler ve öğrenciler tarafından sarfedilen eforun memnuniyeti ve kabulunu
farketmişlerdir.
Ebeveynler, öğretmenler tarafından %81 oranında öğrencileri anlama tutumu
olduğunu söylemektedirler.
Birkaç öneri vermeleri istendiğinde, öğretmenlerin verilen role uygn olduğunu,
her bir öğrencinin karakterinin boyutlarını yakalamada deneyimli olduğu ispatlandığını
ya da öğretmenlere öneri vermenin onların görevi olmadığını söylemişlerdir.
HENRI COANDA okulu; Sibiu - ROMANYA
%64ü okulda çocuklarının karşılaştığı hiçbir sorun olmadığı cevabını vermiştir
fakat %18i çocuklarının, konuların zorluğundan dolayı öğrenme sorunu gösterdiğini
düşünmektedir.
Ebeveynlerin %92si çocuklarının sınıf arkadaşlarıyla arkadaş olduklarını
düşünmektedir.
%32si ikide birinin sigara içtiğini düşünürken, %46sı sadece beşte birinin sigara
içtiğini düşünmektedir.
%55ine göre zorbalık çocuklarının arkadaşlarının yaşamlarında olan bir faktör
değil ve konu ile ilgili değildir.
%34ü öğrencilerin 10da birinin bu probleme sahip olduğunu düşünmektedir.
%25i bu alışkanlığın gençlerin ikide birinde olduğuna inanmaktadır.
Yeme bozukluğu ilgili gözükmemiştir.
Sınıf arkadaşlarının çocuklara önerebileceği destek hususunda ise, çoğunluk,
%87 çocuklarının okulda aldığı destekten memnundur.
Ebeveynlerin %100ü çocuklarının öğretmenleriyle rahat olduğuna inanmaktadır.
Öğretmenlerin gençlerin değerini artırmasıyla ilgili, ebeveynlerin %100ü olumlu
geri bildirim bildirip, öğrencilerin sorunlarının öğretmenler tarafından %97
oranında anlaşıldığını savunmaktadırlar.
Çocuklarının öğretmenlerine öneri vermeleri istendiğinde, %92si öğretmenlerin
rollerine zaten uygun olduğunu belirtip olumsuz cevap vermişlerdir.
MAMAK Kız Teknik ve Meslek Lisesi - TÜRKİYE
Ebeveynlerin %55i çocuklarının devamsızlık, başarı ve adaptasyon sorunu
çektiklerini belirtmişlerdir.
%64ü kızlarının/oğullarının eşleriyle arkadaş olduklarını söylemektedirler.
%41i sınıf arkadaşlarından hiçbirinin sigara içmediğini düşünmektedir.
%75i sınıf arkadaşlarından hiçbirinin madde kullanmadığını düşünmektedir.
%70i sınıf arkadaşlarından hiçbirinin alkol kullanmadığını düşünmektedir.
%20si sınıfın yarısının diğerlerine zorbalık yaptığını düşünürken, ebeveynlerin
çoğu sınıfta zorbalık olmadığını düşünmektedir.
Ebeveynlerin %43ü sınıf arkadaşlarından hiçbirinin sosyal ağları kullanmadığını
ve birçok ebeveyn sosyal ağlar yoluyla zorbalık olmadığını düşünmektedir.
Ebeveynlerin birçoğu, hiçbir öğrencinin online oyun oynamadığını ya da onlara
para harcamadığını düşünmektedir.
Ebeveynlerin %17si çocuklarının yarısının yeme bozukluğu sorunu olduğunu
düşünürken, %54ü sınıfta bu sorunun olmadığını düşünmektedir.
%77si çocuklarının öğretim görevlileriyle rahat olduğunu düşünmektedir.

2013-1-IT1-LEO05-04042
“AKRAN AKRANA ÖZEL EĞİTİM: Başarılı metodoloji aktarımı ve IVET projesinde okul terkini azaltmak için strateji öğrenimi”

Birçoğu öğretmenlerin çocukların problemlerini anladığını
düşünmektedir.
%38i
ise
çocukların
öğretmeni
anlamadıklarını söylemişlerdir.
Çocuklarının
öğretmenle
iletişim kuramayacak kadar çekingen olduğunu belirtmişlerdir.
Ebeveynler
çocuklarının
öğretmenlerine
bir
öneride
bulunmamışlardır.

ÖĞRETMENLERE gönderilen anketin tasviri:
Ülke başına gönderilen örnekler: Italya Umbria: 15; Italya Puglia: 15;
Romanya: 30; Türkiye: 30
CASAGRANDE CESI okulu; Umbria - ITALYA
Anket 15 öğretmene gönderilmiştir.
Görüşülen öğretmenlerin büyük çoğunluğu kurumda 5-10 yıllık süredir
bulunmaktadırlar. Öğretmenlerin verdikleri cevapların analizinde görüldüğü
üzere, işlerinin en sorunlu kısmı öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle olan
ilişkileri olduğu görülmektedir. Eğer öğretmenler birileriyle bir sorunu paylaşma
ihtiyacındalarsa, destek için iş arkadaşlarıyla, müdürleriyle ve diğer çalışanlarla
iletişime geçmektedirler. Birçok öğretmen birden fazla cevap vermiştir.
Öğretmenlerin tümüne diğer iş arkadaşlarından istek gelmektedir.
Öğretmenlerin tümü, okullarında Akran Eğitimi Stratejilerinin benimsendiğinden
haberdardır ve bu alanda ilave aktiviteler denemek için emin olarak müsaittirler.
JEAN MONNET okulu; Puglia - ITALYA
Görüşülen öğretmenlerden anlaşılmaktadır ki, kurumda oldukça istikrarlıdırlar.
İşlerinin en sorunlu alanının, öğrencilerin ailesiyle olan ilişkileri (%36) ve onu
takiben iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri (%22) olduğu görülmüştür.
Eğer biri ile bir sorunlarını paylaşmaya ya da desteğe ihtiyaçları olsa,
öğretmenlerin %43ü kurumdaki iş arkadaşlarına başvuracaktır; bunu takiben %25i ise
müdüre başvuracaktır.
%63üne diğer öğretmenler tarafından istekler gelmektedir.
Okuldaki Akran Eğitiminin stratejilerinin benimsenmesi konusunda, %60ı
özellikle detaylı bir şekilde uyguladıkları öğrenme aktiviteleri dönemlerinde; öğrencileri
eğitme derslerinde, rehberlik ya da akran eğitimi aktivitelerinde, sınıfta öğretimde,
cinsel eğitim sorunlarıyla yüzleşilmesinde, daha yetenekli öğrencilerin yetersiz olanları
desteklediği laboratuvar tipinde bunları kullandığını söylemektedir.
Öğretmenlerin %90ı öğrencileri arasında akran eğitim stratejilerini denemekle
ilgilenmektedirler.
HENRI COANDA okulu; Sibiu - ROMANYA
Araştırılan öğretmenlerin %83ünün okulda eğitim alanında 10 yıllık tecrübesi
vardır.
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Öğretmenler tarafından verilen cevapların analizine bakıldığında, işlerinin en
sorunlu alanı öğrencilerin ailesidir (%60) bunu takiben öğrencilerle ilişkileridir (%26).
Eğer biri ile bir sorunlarını paylaşmaya ya da desteğe ihtiyaçları olsa,
öğretmenlerin %43ü müdüre başvuracaktır, bunu takiben %34ü ise iş arkadaşlarına
başvuracaktır.
Öğretmenlerin %100ü iş arkadaşlarından istek almaktadırlar.
%56sı akran eğitimi metodolojisi kullandıklarını söylemektedirler.
%89u
öğrenciler
arasında
akran
eğitimi
stratejilerini
denemekle
ilgilenmektedirler. Genç insanlar sıklıkla seks, cinsellik, madde kullanımı, üreme
sağlığı, HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sorunlar hakkında net ve
doğru bilgi almakta zorlanırlar.
Öğretmenlerin %73ü, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Akran Eğitimi
hakkında bilgilendirilmekle ilgilenirken, %27si bu konuyla ilgilenmemektedir.
MAMAK Kız Teknik ve Meslek Lisesi - TÜRKiYE
Öğretmenlerin %38inin 10 yılı aşkın öğretme deneyimi varken, %26sının
deneyimi 1-5 yıl arasındadır.
%27si en önemli sorunun öğrencilerle ilişkileri olduğunu söylerken, öğretmek
ikinci en yaygın cevaptır.
Öğretmenlerin %37si iş arkadaşlarının desteğine ya da önerisine ihtiyaç
duyarken, %22 arkadaşlarına ya da tanıdıklarına sormaktadır.
Öğretmenlerin %83üne iş arkadaşlarından destek isteği gelmektedir.
%87si Akran Eğitiminin okulda uygulanmadığını söylemektedir.
%77si Akran Eğitimi stratejilerini öğrenciler arasında denemeye istekliyken,
%23ü bu konuda gönüllü olmamıştır.
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Bölüm: Anket
Öğrenciler için Anket
1.

Okulda nasıl hissediyorsunuz?

□
□
□
□

iyi
bazen çok rahatsız
kötü
çok kötü, gitmemeyi tercih ederim

Neden? Cevabınız için iki satırlık bir sebep yazınız:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Sınıf arkadaşlarınız:
□ arkadaşlarınız
□ tanıdıklarınız
□ düşman insanlar
Neden? Cevabınız için iki satırlık bir sebep yazınız:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Öğretmenleriniz:
□ gerçek bir destekçi
□ her zaman rollerine uygun olmayan eğitimciler
□ düşman insanlar
Neden? Cevabınız için iki satırlık bir sebep yazınız:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Bir gencin karşılaşabileceği asıl sorun sizce nedir?
□
□
□
□

Ailevi sorunlar
Duygusal sorunlar
Ekonomik sorunlar
Diğerleri _________________________

Neden? Cevabınız için iki satırlık bir sebep yazınız:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. Arkadaşlarınız arasında aşağıdaki eylemlerde bulunanların olup
olmadığını biliyor musunuz?:
□ sigara içen?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
□ uyuşturucu madde kullanan?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
Hangi maddeleri kullanıyorlar?
______________________________________
□ düzenli alkol alan?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç

□
5
0
%
;
□□□
1n2
0o0
%
n%
;e;
□
5
0
%
;

□ arkadaşlarına zorbalık yapan?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç

□□□
1n2
0o0
%
n%
;e;

□ sosyal ağları günde 2 saatten fazla kullanan?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
□ sosyal ağları arkadaşlarına zorbalık etmek için kullanan?
Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
□

□

5
0
%

n
o
n

;

e

□

□ online oyun oynayan ve bu sebeple para harcayan?

2
0
%
;

Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
□
5
0
%
;

□ yeme bozukluğu olan?

□

□

2
0
%
;

n
o
n
e

Biliyorsanız, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □10%; □ hiç
6. Yardıma ihtiyacınız olsa, en çok kime danışırdınız?
□
□
□
□
□

Ebeveynlerime veya onlardan birine
Kız/erkek kardeşime
arkadaşıma
öğretmenime
diğer ________________________________

Neden? Cevabınız için iki satırlık bir sebep yazınız:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Ebeveynler için Anket
İşbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz, ebeveynlerinizden birinin aşağıdaki soruları
cevaplamasını rica ederiz. Eğer anneniz veya babanız soruları anlamakta zorluk
çekerse, açıklamayı deneyiniz.

1. Kızınızın

/
oğlunuzun
okulda
hangi
sorunlarla
karşılaşabileceğini
düşünüyorsunuz? (birden fazla cevap seçebilirsiniz)
□ Öğrenme sıkıntısı
□ Sınıf arkadaşlarıyla ilişkisinde zorluklar
□ Öğretmenlerle ilişkisinde zorluklar
□ Kötü alışkanlıklar edinmesi; öyle ise hangileri?
_______________________________________________________________
□ Diğerleri ________________________________
Neden? Cevabınız için açıklama yazınız:
___________________________________________________________________
2. Sizce kızınızın/oğlunuzun sınıf arkadaşları aşağıdakilerden hangisidir?:
□ arkadaşlar
□ tanıdıklar
□ düşman insanlar
Neden? Cevabınız için açıklama yazınız:
____________________________________________________________________
3. Kızınızın/oğlunuzun aşağıdaki eylemleri gerçekleştiren arkadaşları olup
olmadığını biliyor musunuz?
□ Sigara içen?
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ madde
kullanan?
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
Hangi maddeleri kullanıyorlar?
______________________________
□ düzenli alkol alan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ arkadaşlarına zorbalık
yapan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ sosyal ağları günde 2 saatten fazla kullanan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ sosyal ağları arkadaşlarına zorbalık için
kullanan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ online oyun oynayan ve bu sebeple para harcayan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
□ yeme bozukluğu olan
Evetse, kaç kişi?
□ 50%; □ 20%; □ 10%; □ hiç
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4. Arkadaşlarının yardımı kızınız/oğlunuz için ne kadar yararlı olabilir? Aşağıdaki
kutudan 1-5 arası puan veriniz
hiç

0

1

2

3

4

5

Max

5. Kızınızın/oğlunuzun öğretmenleriyle rahat hissettiğini düşünüyor musunuz?
Evet □

”

Hayır □

Neden? Cevabınız için açıklama yazınız:
____________________________________________________________________
6. Öğretmenleri kızınıza/oğlunuza değer veriyor mu?
Evet□
Hayır □
Neden? Cevabınız için açıklama yazınız:
____________________________________________________________________
7. Öğretmenleri kızınızın/oğlunuzun sorunlarını anlıyor mu?
Evet□
Hayır □
Neden? Cevabınız için açıklama yazınız:
____________________________________________________________________
8. Kızınızın/oğlunuzun öğretmenlerine ne gibi eğitimsel önerilerde bulunurdunuz?
____________________________________________________________________
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Öğretmenler için anket
Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz : □ erkek □ kadın
Ne kadar süredir öğretmenlik yapmaktasınız?
□
□
□
□

1 yıl
1-5 yıl
5-10 yıl
+10 yıl

Aşağıdakilerden

hangi

alan,

işinizi

yerine

getirmede

size

en

büyük

sorunu

çıkarmaktadır? (Sırası belirtmek suretiyle birden fazla seçebilirsiniz)
□
□
□
□
□
□

Öğrencilerle ilişkiler
İş arkadaşlarıyla ilişkiler
Okuldaki diğer personellerle ilişkiler
Aileler ile ilişkiler
Öğretmek
Diğer _____________________

Yardıma/desteğe ihtiyacınız olursa, kime sorarsınız?
□
□
□
□
□
□
□

Okuldaki iş arkadaşlarım
Diğer okullardaki aynı işi yapan arkadaşlar
Arkadaşlar veya tanıdıklar
Müdür
Müdürün çalışanları
Hiçkimse, çözümü kendim bulmaya çalışırım
Diğer _________________________________________

İş arkadaşlarınızdan destek için istek alıyor musunuz?
Evet □ Hayır □
Evetse, ne tür istekler?
____________________________________________________________________
Akran eğitimi stratejileri okulunuzda uygulanıyor mu?
Evet □ Hayır □
Evetse, nasıl?
____________________________________________________________________
Öğrencileriniz arasında akran eğitimi stratejilerini denemek ister miydiniz?
Evet □ Hayır □
Konu hakkında başka eklemek istedikleriniz varsa yazınız.
____________________________________________________________________
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