برنامه آموزش برلین  -ارزیابی داخلی
AB C1:همکاری آموزش و پرورشی با والدین  -همه پرسی از والدین

پرسشنامه والدین
والدین عزیز،
سعی ما بر آنست که کیفیت کار خود در کیتا (مهدکودک) را همواره توسعه دهیم .به همین دلیل ،همکاری با شما برای
ما بسیار مهم است.
از شما دعوت میشود در کلیه موضوعات مهم در کیتا مشارکت فرمایید .ما مشتاقانه مایل به شنیدن نظرات شما هستیم.
میخواهیم با این پرسشنامه اطالعات بیشتری در این باره بدست آوریم که شما در مورد همکاری تیم ما با خود چه
نظری دارید .ارزیابی نظرات شما به این منظور انجام میشود که بتواند همکاری با خانواده ها را بهبود بخشد و برپایه
اعتماد بیشتر انجام گیرد.
لطفا میزان موافقت یا مخالفت خود را در رابطه با سواالت زیر با ضربدر زدن اعالم فرمایید .طبیعی است که ارزیابی
شما در پرسشنامه بصورت ناشناس خواهد ماند .ما در مورد نتایج همه پرسی شما را مطلع خواهیم ساخت.
با درود صمیمانه و تشکر فراوان
تیم کیتا

.1

آیا احساس میکنید که در باره کار در کیتا اطالعات کافی به شما داده میشود؟

آیا این امکان را داشته اید که قبل از پذیرش فرزندتان با کیتا آشنا شوید؟
آیا امکان کافی برای این دارید که مطلع شوید فرزند شما در کیتا چه تجربه
میکند و می آموزد (برای مثال ،بوسیله روزنامه های دیواری ،نامه والدین،
روزنامه های کیتا ،شرکت گاه به گاه در زندگی گروهی)...؟

.2

بله
کامال
صحت

دارد














خیر نظری
صحت ندارم
ندارد






آیا کیتا امکان سازگاری آرام با همراهی یک فرد مورد اعتماد را برای فرزند شما فراهم کرده است؟

بله
کامال
آیا توانسته اید به خوبی با مربی مربوطه در مورد مراحل فاز سازگاری صحت
صحبت کنید؟

دارد









خیر نظری
صحت ندارم
ندارد



آیا مربی مربوطه در مورد عادات ،عالیق و بیزاری های فرزند شما سوالی
کرده است؟











آیا احساس می کنید که ما احتیاجات فرزند شما را درک کرده و محتاطانه به
آن پرداخته ایم؟











آیا فرزند شما توانسته است به خوبی به محیط عادت کند و در اجتماع کودکان
احساس راحتی میکند؟











آیا شما توانستید در مورد تجربیات سازگاری فرزندتان بقدر کافی با ما تبادل
نظر کنید؟
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.3

آیا احساس میکنید که ما با شما همکاری تنگاتنگ داریم؟

بله
کامال
آیا احساس میکنید که ما با رفتار اعتماد برانگیز و محترمانه با شما برخورد
صحت

میکنیم؟
دارد
آیا میتوانید بخوبی با ما در این باره صحبت کنید که چه چیز برای آموزش و

بالندگی فرزند شما مهم است؟
آیا سوابق جمع آوری شده ما در باره راه های رشد فرزندتان را میشناسید و
برای شما هر زمان قابل دسترسی میباشند؟

.4











خیر نظری
صحت ندارم
ندارد



















آیا شما میتوانید به عنوان والدین در کار مرکز مراقبت روزانه مشارکت کنید؟

بله
کامال
آیا احساس میکنید که همکاری والدین در کیتای ما مطلوب است؟
امکان

دارد
آیا شما میتوانید پیشنهادات ،درخواست ها یا حتی انتقادات خود را ارائه کنید؟ 
آیا احساس میکنید که نظرات و همچنین شکایات والدین در نظر گرفته
میشوند؟











خیر نظری
امکان ندارم
ندارد



















من برای همکاری بین کیتا و خانواده ها درخواست ها و نظرات ذیل را دارم:
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