
 
  

 

Saygıdeğer ebeveynler ve veliler, 

Öğrenci kaydı kapsamında bir okul giriş taraması yapılacaktır; bu tarama Graz ve Viyana 

Üniversiteleri tarafından ve Federal Eğitim Araştırma Enstitüsü (BIFIE) tarafından ticari olarak 
desteklenmektedir. Taramanın amacı yaşa uygun ders silsilelerini geliştirmektir; öğretmenler bu 
sayede okula başlarken çocuklara mümkün olan en iyi şekilde nasıl destek verebileceklerini 
görebilecekler. Çocuklar bir oyun içerisinde (Poldi hazineyi arıyor) sesli kelimeleri algılayacak, 

söylenenleri kısa süreliğine hatırlayacak, miktarları karşılaştıracak, kartları belirli özellikler 
doğrultusunda sıralayacak veya bir şeyler çizecektir. Sayılar ve yazıyla alakalı temel bilgiler de 
oyun havasında verilecektir.  

Veri gizliliğiyle alakalı düzenlemeler araştırma projelerimizde sıkı bir şekilde dikkate alınmaktadır. 
Veriler yalnızca şifrelenmiş halde kaydedilir. Çocuğunuzun adı ve doğum tarihi sadece okul 

tarafından kayıtlı tutulacaktır. Üniversiteler, çocuğun adına ve doğum tarihine erişemez. 
Yaptığımız veri analizleri kapsamında dolayısıyla kişisel verilerinizin gizliliği tam anlamıyla 
sağlanır. Yaptığımız analizlerde çocuğa ait sadece bir muvafakat beyanı bulunan veriler işleme 
alınır. Siz ve çocuğunuz istediğiniz zaman herhangi bir neden belirtmeksizin muvafakatinizi geri 

alabilirsiniz. Muvafakatinizi iptal etmeniz durumunda okul bize hangi kod altında verilerin 
silineceğini bildirir ve biz de bununla alakalı kayıtlı tüm verileri sileriz.  

 

Sorularınız için bize aşağıdaki e-posta adresinden oluşabilirsiniz: 

schuleingangsscreening@uni-graz.at 

 

Saygılarımızla, 

As. Prof. Dr. Pia Deimann, Psikoloji Fakültesi, Viyana Üniversitesi 

As. Prof. Dr. Ursula Kastner-Koller, Psikoloji Fakültesi, Viyana Üniversitesi 

Üniv. Prof. Dr. Karin Landerl, Psikoloji Enstitüsü, Graz Üniversitesi 

Mag. Dr. Sylvia Opriessnig, Avusturya Eğitim Kurumları Federal Eğitim Araştırma, Yenilik & 
Geliştirme Enstitüsü  

 

 

 



Mad.  DSGVO uyarınca kişisel bilgilerin işlenmesine dair muvafakat. 

 

Muvafakat beyanı: 
 
„Okul Giriş Taramasının Geliştirilmesi“ projesi kapsamında Graz ve Viyana Üniversitelerinin 

çocuğumun aşağıdaki dolaylı kişisel bilgilerini - İsim cinsiyet, yaş (dönemler içinde - tam olarak 
doğum tarihini belirtmeden), ana dili (ve diğer diller), okulun bulunduğu yerin politik bölgesi ve 
görevlerle ilgili sorular - okul giriş taramasını geliştirmek ve bilimsel yayınlar yapmak amacıyla 
işleme alabileceklerini kabul ediyorum. Bunun dışında dil becerileriyle alakalı derslerinin ayrıntılı 

bir bilimsel analize tabi tutulması amacıyla veriler ayrıca Avusturya Eğitim Kurumları Federal 
Eğitim Araştırma, Yenilik & Geliştirme Enstitüsüyle (BIFIE) paylaşılacaktır. 
 
Muvafakat istenildiği zaman ve herhangi bir neden belirtmeksizin yetkili okul yönetiminde iptal 

edilebilir.  
 
 
 
Çocuğun adı:  

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Velayet sahibinin adı:  
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Tarih: ______________________________________________ 
 
 
 

 
İmza: __________________________________________ 


