
 

 

BİLİMSEL DESTEK "SCHULPILOT WIRTSCHAFTSBILDUNG" 
Örnek okullardaki öğrencilerin anketleri hakkında bilgi  

“Schulpilot Wirtschaftsbildung” (Ekonomi Eğitimi) projesi, Stiftung Wirtschaftsbildung (https://stiftung-

wirtschaftsbildung.at) vakfının bir girişimidir. 2022 sonbaharından itibaren, Avusturya genelinde seçilen okullar 

ekonomik eğitiminde desteklenecek. 

Okulların deneyimlerinden öğrenmek için, proje bir araştırmacı ekibi tarafından desteklenmektedir. İleri Araştırmalar 

Enstitüsü (IHS), Duisburg-Essen Üniversitesi ve Avusturya Merkez Bankası (OeNB) bilimsel olarak eşlik edecektir. 

Bilimsel araştırmanın konusu pratik uygulama ve projenin beklenen ve beklenmeyen etkileri. Dört yıllık bir süre 

boyunca, öğrenci anketlerinin yanı sıra okul yönetimi ve öğretmenler ile çeşitli anketler gerçekleştirilmektedir. Federal 

Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) bu araştırma 

projesini onayladı. 

ANKETLERIN AMAÇLARI VE TEMALARI 

Projenin öğrencilerle nasıl etki ettiğini - yani ilgi alanları ve yeterliliklerinde ki etkilerini - ve öğrencilerin ekonomik 

eğitim derslerini nasıl deneyimlediklerini ile ilgileniyoruz. Aşağıdaki konular analizlerimizin konusu olacaktır: 

▪ Önemli ekonomik soruları cevaplama ve görevleri çözme yetkinlikleri, 

▪ ekonomik konulara ilgi ve tutumları,  

▪ Günlük yaşamdaki ekonomik zorluklarla başa çıkmada öz-yeterlik duygusu, 

▪ ve projenin ve unsurlarının değerlendirilmesi.  

HANGİ ANKETLER YAPILACAKTIR? 

Okulunuz projenin bir parçası olarak daha yoğun bir şekilde geliştireceğimiz üç örnek okuldan biri olarak seçildi. Tüm 

öğrencilerin çevrimiçi anketine (anketler) ek olarak, okulunuzda bazı öğrencilerle odak gruplarının (Fokusgruppen) yanı 

sıra okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapılacaktır. 

▪ ANKETLER (Fragebögen - tüm öğrenciler) 

Projenin dört yıllık süresi boyunca, öğrenciler çevrimiçi anketler kullanılarak beş kez araştırmaya katılacaktır. Her anket 

tarihi iki anket doldurulmalıdır ve anketler bir ders olacakır.  

▪ ODAK GRUPLARI (Fokusgruppen - bazı öğrenciler) 

Bir odak grubu, bir araştırmacı tarafından geliştirilen dört ila altı öğrenciden oluşan bir grupla yapılan bir konuşmadır. 

Amaç, ekonomi eğitimi derslerinin pratik uygulaması hakkında fikir edinmek ve öğrencilerin bu dersleri nasıl 

deneyimledikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek. 

Öğrenciler katılmaya davet edilir ve onlara, onlar için neyin önemli göründüğünü ve ne hakkında konuşmak istediklerini 

sorulacaktır. Konuşmada öğretmenler mevcut olmayacaktır. Grubun konuşması bantla kaydedilir ve daha sonra 

yazılacaktır (transkripte edilir). 
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VERİ KORUMA VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 

Veri koruma ve araştırma etik ilkeleri olan gizlilik, gönüllü rıza, anonimlik ve verilerin güvenli bir şekilde saklanması, 

anketlerimizin uygulanmasında bizim için önemlidir: 

▪ Tüm veriler ve bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Araştırmacılar, projenin bitiminden sonra bile gizliliği korumakla 

yükümlüdür. Bu aynı zamanda öğrencilerin odak gruplarında söyledikleri için de geçerlidir.Öğretmenler, 

öğrencilerin neden bahsettiğini bilmeyecekler. 

▪ Tüm veriler dahili sürücülerde güvenli bir şekilde saklanacaktır. 

▪ Veriler sadece anonim olarak araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bilimsel konferanslardaki sunumlarda 

kullanılacaktır. 

▪ Sonuçları yayınlarken, katılımcı öğrenciler hakkında hiçbir sonuç çıkarılamadığından emin olacağız. 

Daha fazla bilgi için lütfen çocuğunuzun projenin bilimsel desteğine katılımı için onay beyanına 

(Einverständniserklärung) bakın. 

KATILIM İÇİN ÖN KOŞUL OLARAK GÖNÜLLÜ ONAY 

▪ Ebeveyn onayı: Ebeveyn olarak katılmayı kabul ederseniz, lütfen onay beyanını (Einverständniserklärung) 

doldurun. İptal edilmezse, bu onay projenin dört yıllık süresi boyunca gerçekleşen tüm anketlerimiz için geçerli 

kalır. İmzalı onay beyanı öğretmen tarafından toplanacak ve Stiftung Wirtschaftsbildung'a gönderilecektir. 

▪ Öğrencilerin onayı: Ayrıca, öğrencilerden her anketten önce gönüllü olarak katılmalarını istiyoruz. Anketler 

sırasında bile, öğrenciler istedikleri zaman katılımlarını iptal edebilirler. 

Gönüllülük ve bilgilendirilmiş onam bizim için özellikle önemlidir. Bu nedenle, sizin tarafınızdan gelen soruları 

cevaplamak için zaman ayırmaktan mutluluk duyarız. 

İLETİŞİM 
Araştırmamıza katılımınız için teşekkür ederiz ve herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, Stiftung 
Wirtschaftsbildung ekibi aracılığıyla sizinle iletişime geçmekten mutluluk duyarız. 

Simone Weinbacher-Traun: +43,664 4011442 veya office@stiftung-wirtschaftsbildung.at 
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