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Ebeveyn anket formu 

Sevgili Ebeveynler, 

Yuvamızdaki işin kalitesini sürekli geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu konuda sizinle olan işbirliğimiz 

bizim için çok önemlidir.  

Yuvamıza dair tüm önemli konulara katılmaya davetlisiniz. Önerileriniz ile ilgileniyoruz. 

Bu anket formu ile ekibimizin sizinle işbirliğini nasıl değerlendirdiğiniz hakkında daha fazla bilgi 

edinmek istiyoruz. Sizin bakış açınız ile olan değerlendirme, aileler ile olan işbirliğini daha da 

iyileştirmeye ve güven içerisinde yapılandırmaya yardımcı olacaktır. 

Lütfen aşağıdaki soruları kendi görüşlerinize göre cevaplayınız. Tabii ki anket formlarındaki 

değerlendirmeleriniz anonim kalacaktır. Anketin sonuçları hakkında sizleri bilgilendireceğiz.  

 

Saygı ve teşekkürlerimizle  

Yuvanız 

1. Yuvadaki çalışmalar hakkında iyi derecede bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz? 

 
tamamen 

doğru 
  

doğru 

değil 

fikrim 

yok 

Yuvayı, henüz çocuğunuz yuvaya kabul edilmeden önce tanıma 

imkanınız oldu mu?  
     

Çocuğunuzun yuvada neler yaşadığı ve öğrendiği hakkında 

yeterince bilgi sahibi olma imkanınız var mı (örn.: panolardaki 

duyurular, ebeveyn mektupları, yuvanın gazeteleri, zaman zaman 

grup yaşantısına katılarak...)? 

     

 

2. Yuva, çocuğunuza güvendiği bir kişinin eşlik ettiği bir adaptasyon süreci sağladı mı? 

 tamamen 

doğru 
  

doğru 

değil 

fikrim 

yok 

Eğitmen ile adaptasyon sürecinin adımları hakkında iyi bir iletişim 

kurabildiniz mi?      

Eğitmen, çocuğunuzun alışkanlıkları, tercihleri ve sevmedikleri 

şeyler hakkında bilgi aldı mı?      

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını anladığımız ve dikkatli biçimde bunlara 

cevap verdiğimiz izlenimini edindiniz mi?      

Çocuğunuz yuvaya iyi bir biçimde adapte oldu mu ve yuvadaki 

çocukların arasında kendini iyi hissediyor mu?      

Çocuğunuzun adaptasyon dönemindeki tecrübeleri hakkında 

bizimle yeterince fikir alışverişinde bulunabildiniz mi?      
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3.  Sizinle yakın işbirliği içinde çalıştığımızı deneyimliyor musunuz? 

 
tamamen 

doğru 
  

doğru 

değil 

fikrim 

yok 

Size güven dolu ve takdir eden bir tavırla davrandığımızı 

düşünüyor musunuz? 

 

     

Çocuğunuzun eğitimi ve gelişimi için nelerin önemli olduğu 

hakkında bizimle iyi bir iletişim kurabiliyor musunuz?      

Çocuğunuzun gelişimi hakkındaki kayıtlarımızı biliyor musunuz ve 

bunlar her zaman sizin erişiminize açık mıdır?      

 

4. Ebeveynler olarak yuvadaki çalışmalara katılabilir misiniz? 

 
tamamen 

doğru 
  

doğru 

değil 

fikrim 

yok 

Ebeveynlerin katılımının yuvamızda istendiği izlenimine sahip 

misiniz? 

 

     

Öneri, istek ve eleştiride bulunabilir misiniz?       

Ebeveynlerin öneri ve  şikayetlerinin dikkate alındığı izlenimine 

sahip misiniz?      

 

Yuva ile ailelerin birlikte çalışması hakkındaki istek ve önerilerim şunlardır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


