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VERA 3'e yönelik  
öğrenciler için bilgiler  

 
3. sınıf öğrencileri VERA 3'e katılır. Bunlar Almanca ve matematik sınavlarıdır. Bu sınav için size not 
verilmeyecektir. Öğretmenleriniz sonuçlarınızdan sizin ve sınıfınızın neler öğrendiğini ve muhtemelen 
nerelerde yardıma ihtiyacınız olduğunu görebilir. Bu nedenle sınavlara katılımınız önemlidir. 
Öğretmeniniz online portala hangi problemleri doğru cevapladığınızı ve hangilerini yanlış cevapladığınızı 
girer. Bu bilgiler Baden-Württemberg Eğitim Analizleri Enstitüsüne (IBBW) gönderilir. Fakat IBBW’ye 
isimleriniz gönderilmez. Yani öğretmeniniz dışında hangi cevapların kime ait olduğunu kimse görmez. 
İşbirliğin için teşekkür ederiz! 
 

Ebeveynler ve veliler için VERA 3'e yönelik bilgiler 
 
Her yıl üçüncü sınıfta ülke çapında VERA 3 karşılaştırma çalışmaları zorunlu olarak yapılmaktadır. 
Çocuğunuz da bu yıl buna katılacaktır. Bu bilgi formu VERA 3'e yönelik önemli sorulara cevap verir. Ayrıntılı 
bilgileri www.vera3-bw.de adresinde bulabilirsiniz. 
 
VERA 3 nedir? 
VERA 3 öğrenim durumu değerlendirmesidir, yani öğrencilerin yeterliklerinin tespit edildiği bir işlemdir. VERA 
3 ifadesi 3. sınıftaki karşılaştırma çalışmaları için kullanılır. Bu testler 3. sınıfın ortasında öğrencilerin ilkokul 
seviyesi için eğitim standartlarına ulaşmaya yönelik ne kadar yol aldıklarını araştırır1. 
VERA 3'in yürütülmesi Okul Yasasına dayanmaktadır (Madde 114 Paragraf 2). Öğrencilerin buna katılması 
zorunludur. 
Test görevleri eyaletler arası, Berlin'de Eğitimde Kalite Geliştirme Enstitüsünde (IQB) geliştirilir. Daha fazla 
bilgi için: www.iqb.hu-berlin.de 
Baden-Würtenberg'de yürütmekle Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığının Baden-Württemberg Eğitim Analizleri 
Enstitüsü (IBBW) görevlendirildi. 
VERA 3'e not verilmez ve öğrencilerin performans değerlendirmesinin bir parçası değildir. VERA 3 ilerideki 
okul kariyeri hakkında belirleyici değildir. 
 
VERA 3 ne zaman yapılacak ve ne test edilecek? 
VERA 3 Almanca ve matematik derslerinden seçilen alanları inceler. Aşağıda bu eğitim öğretim yılı için 
zaman planı ve yeterlik alanlarını bulabilirsiniz. 

 

Sınav günü Ders Yetkinlik alanları 

Çarşamba, 
21 Nisan 2021 

Almanca 
 

Okuma 

Salı, 
27 Nisan 2021 

Almanca Dinleme 

Perşembe,  
29 Nisan 2021 

Matematik tüm alanlar  
 

 
VERA 3 neden yapılır? 
Karşılaştırma çalışmaları VERA 3 öncelikle eğitimciler ve okul yönetimi için sınıflarının öğrenim durumlarını 
tespit etmek için bir araçtır. Okullar, okul ve derslerin geliştirilmesi için sonuçları kullanır. 

                                            
1 Ülke çapında geçerli eğitim standartları, öğrencilerin eğitim kariyerlerinin belirli bir bölümüne kadar her ders için hangi yeterliklere 
ulaşması gerektiğini belirler. Bunlar, eyaletlerin kültür bakanları birliği olan kültür bakanları konferansı (KMK) tarafından kararlaştırıldı. 



Karşılaştırma çalışmaları VERA 3 - 2021 
Öğrenciler için bilgiler 

Ebeveyn ve veliler için bilgiler 

2/2 
 

 
 
 
Öğrenciler hazırlanmalı mıdır? 
VERA 3 öğrencilerin uzun süre boyunca edindikleri yeterlikleri test eder. VERA 3 için hazırlık ne gerekli ne 
de mantıklıdır. Çocuğunuzu verilen görevleri motive ve itinalı bir şekilde yapması ve süreci, yeni okulda 
başarılı eğitim için iyi bir şans olarak kavraması için destekleyin.  
Eğitimciler öğrencileri, hedefler ve VERA 3 süreci hakkında bilgilendirir. 
 
VERA 3 nasıl değerlendirilir? 
Eğitimciler sınavları federal çapta tek tip değerlendirme kılavuzlarına göre okur ve sonuçları korumalı online 
portala girer.  
Sınıflar ve münferit öğrenciler için sonuç geribildirimleri, sınavlar yapıldıktan birkaç hafta sonra okullara 
sunulur. Öğrencilerin sonuçları beş seviyeye atanır. Ulaşılan seviye ne kadar yüksekse sınav sonucu o kadar 
iyidir. 
 
Hangi bilgiler kaydedilir ve bunlar ne için kullanılır? 
Baden-Württemberg Eğitim Analizleri Enstitüsü (IBBW) tüm verileri sadece anonim şekilde alır.  
Her öğrenci için hangi problemleri doğru yaptığı ve hangilerini doğru yapmadığı tespit edilir. Ayrıca öğrencinin 
cinsiyeti, eğitimcinin tahminine göre günlük hayatında Almanca konuşulup konuşulmadığı, öğrencinin Almanca 
bilgisinin az olması nedeniyle not alıp almadığı ve özel bir pedagojik eğitim hakkının söz konusu olup olmadığı 
ve evde kaç kitap mevcut olduğu kaydedilir. Eğitimci bu bilgileri bir online portala girer. Bu sırada eğitimci giriş 
sırasında öğrencinin adını da girebilir. Öğrenci adları eğitimcinin şifresiyle şifrelenmiştir ve IBBW’ye iletilmez, 
böylece bilgiler sadece anonim iletilir. 
Veriler öğrenim VERA 3 kalite güvencesi ve geliştirilmesi için ve ayrıca bilimsel amaçlar doğrultusunda IBBW 
tarafından kullanılır. IBBW tarafından kişisel bilgilerin işlenmesinin yasallığı EU-DSGVO Md. 6 Prg. 1 Bent e) 
uyarınca Okul Yasası (Madde 114 Prg.2) ile sağlanır. 
 
Ebeveynler ve veliler çocuğunun sonuçları hakkında nasıl bilgilendirilir? 
Eğitimciler VERA 3 sonuçlarını hem öğrenci hem de ebeveyn ve velilerle görüşür. Bu sırada karşılaştırma 
çalışmalarının derslerin önemli kısımlarını, fakat bir dersin tüm kısımlarını kapsamadığı unutulmamalıdır. 
Talep üzerine öğrenciler sınavı, bu değerlendirildikten sonra eve götürebilirler. 
 
Veriler nerede ve ne zamana kadar kaydedilir? 
Eğitimcinin online portala girdiği veriler anonimleştirilmiş şekilde elektronik olarak IBBW’ye iletilir ve burada 
kaydedilir. Bu bağlamda kayıt artık gerekli olmadığında ilgili verileri siliyoruz veya yasal saklama 
yükümlülükleri söz konusu ise işlemi kısıtlıyoruz. 
 
Veri korumaya yönelik soruların muhatabı kimdir? 
Veri korumaya yönelik sorularınızda lütfen Baden-Württemberg Eğitim Analizleri Enstitüsüne (IBBW) 
başvurunuz (www.ibbw.kultus-bw.de/support). Şikayetler için Baden-Würtenberg veri koruma ve bilgi 
özgürlüğü eyalet sorumlusuna başvurma hakkınız vardır. 


