Förhandsgranskning

Kesinlikle
katılmıyorum

Kesinlikle
Bilmiyorum
katılıyorum

1

Çocuğum ihtiyaç duyduğunda öğretmenlerinden
yardım alıyor.

2

Öğretmenler çocuğumu öğrenme konusunda motive
etmede başarılılılar.

3

Öğretmenler benim ve çocuğumun görüşlerini
dinleyip göz önüne alıyorlar.

4

Çocuğumun ödevleri üzerindeki etkimden
memnunum.

5

Veli-öğretmen görüşmeleri (öğretmenim ve
ebeveynlerimle yaptığım görüşmeler) sırasında,
çocuğumun öğrenimi ve gelişimi hakkında iyi bir
diyaloğumuz var.

6

Veli-öğretmen görüşmeleri çocuğumun anlayabileceği
şekilde gerçekleştiriliyor.

7

Çocuğum okuldan keyif alıyor.

8

Çocuğum okulda kendini güvende hissediyor.

9

Çocuğum sınıfta huzur ve sakinlik içinde ders
yapabiliyor (başka bir deyişle, çocuğum ders
sırasında görev ve ödevlere hem şahsi olarak hem de
bir grup içinde odaklanabiliyor.)

10

Çocuğunuzun sınıfta huzur ve sakinlik içinde ders yapamamasının sebebi nedir? (Birden çok yanıt
verilebilir.)
Sınıfındaki/grubundaki diğer öğrenciler çocuğumun dikkatini dağıtıyor.
Sınıfında/grubunda olmayan diğer öğrenciler çocuğumun dikkatini dağıtıyor.
Çocuğum konsantre olmakta güçlük çekiyor.
Çocuğum rahatsız edilmeden çalışabileceği bir yer bulmakta zorlanıyor.
Çocuğumun öğretmeni başkalarını rahatsız eden öğrencilere durmalarını söylemiyor.
Okuldaki diğer yetişkinler başkalarını rahatsız eden öğrencilere durmalarını söylemiyorlar.
Havalandırma, ısıtma, soğutma, sıkışık alanlar, ışık veya gürültü gibi fiziki çevre/bina
Diğer sebep, lütfen belirtin:

Evet
11

Hayır

Cevap
vermek
istemiyorum

Çocuğunuza okulda kötü davranıldığını (şiddet veya tacize uğradığını)
düşünüyor musunuz?

Bunu söylerken çocuğunuza kötü şeyler söylendiğini, onunla alay edildiğini, dışlandığını, tehdit edildiğini,
itildiğini, ona yumruk atıldığını/vurulduğunu veya başka bir şekilde kötü davranıldığını anlatmak istiyoruz (şu
ana kadarki tüm sonbahar dönemini
12

Okulda çalışan herhangi birine çocuğunuza kötü davranıldığını
düşündüğünüzden bahsettiniz mi?
Haftada
birçok
kez

13

Bir
dönemde
birçok kez

Çocuğunuza ne sıklıkla kötü davranıldığını düşünüyorsunuz?
Sınıftaki Okulda
Çocuğumun
bir
bir
öğretmeni
öğrenci öğrenci

14

Bir
dönemde
birkaç kez

Okulda bir
yetişkin

Çocuğunuza kimin kötü davrandığını düşünüyorsunuz?
Kesinlikle
katılmıyorum

15

Çocuğumun okulundan memnunum.

16

Çocuğumun okulunu tavsiye edebilirim.

17

Çocuğum okul ödevlerinde dijital araçlar/gereçler
(örn. bilgisayar, tablet, akıllı tahta, akıllı telefon vb.)

Kesinlikle
Bilmiyorum
katılıyorum

(örn. bilgisayar, tablet, akıllı tahta, akıllı telefon vb.)
kullanıyor.
18

Okul binası çocuğumun ihtiyaçlarına uygundur.
Yes

19

Çocuğunuz bir okul sonrası kulübü gidiyor mu?
Kesinlikle
katılmıyorum

20

Çocuğum ihtiyacı olan destek ve yardımı alıyor.

21

Çocuğumun okul sonrası kulübü anlamlı aktiviteler
sunuyor.

22

Personel, çocuğumu öğrenme konusunda motive
etmede başarılıdır.

23

Personel benim ve çocuğumun görüşlerini dinleyip
göz önüne alıyor.

24

Çocuğumun okul sonrası aktiviteler konusunda sahip
olduğu etkiden memnunum.

25

Çocuğumun gelişmek için neye ihtiyacı olduğu
konusunu veli-öğretmen görüşmelerinde iyi bir
diyalogla tartışıyoruz.

26

Okul sonrası kulübünde işlerin çocuğum için nasıl
gittiği konusunu veli-öğretmen görüşmelerinde iyi bir
diyalogla tartışıyoruz.

27

Çocuğum okul sonrası kulübünden keyif alıyor.

28

Çocuğum okul sonrası kulübünde kendini güvende
hissediyor.

29

Personel çocuğuma iyi davranıyor.

30

Çocuğumun okul sonrası kulübü dinlenme ve
rahatlama aktivitesi imkanları sunuyor.

Kesinlikle
Bilmiyorum
katılıyorum

Evet
31

No

Hayır

Cevap
vermek
istemiyorum

Çocuğunuza okul sonrası kulübünde kötü davranıldığını (şiddet veya tacize
uğradığını) düşünüyor musunuz?

Bunu söylerken çocuğunuza kötü şeyler söylendiğini, onunla alay edildiğini, dışlandığını, tehdit edildiğini,
itildiğini, ona yumruk atıldığını/vurulduğunu veya başka bir şekilde kötü davranıldığını anlatmak istiyoruz (şu
ana kadarki tüm sonbahar dönemini
32

Okul sonrası kulübünde çalışan herhangi birine çocuğunuza kötü davranıldığını
düşündüğünüzden bahsettiniz mi?
Haftada
birçok
kez

33

34

Bir
dönemde
birçok kez

Bir
dönemde
birkaç kez

Çocuğumun
okul sonrası
kulübündeki
bir öğrenci

Çocuğumun
okul sonrası
kulübündeki
bir yetişkin

Çocuğunuza ne sıklıkla kötü davranıldığını düşünüyorsunuz?

Çocuğunuza kimin kötü davrandığını düşünüyorsunuz?
Kesinlikle
katılmıyorum

35

Çocuğumun okul sonrası kulübünden memnunum.

36

Çocuğumun okul sonrası kulübünü tavsiye edebilirim.

37

Çocuğum okul sonrası kulübünde dijital
araçlar/gereçler (örn. bilgisayar, tablet, akıllı tahta,
akıllı telefon vb.) kullanıyor.

Kesinlikle
Bilmiyorum
katılıyorum

