Greek (Classical)

Απαντήστε στις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με τον παιδικό σταθμό του παιδιού σας
σημειώνοντας ένα από τα έξι κουτάκια δίπλα στην πρόταση, όπου 1 σημαίνει «Διαφωνώ απόλυτα»
και όπου 5 σημαίνει «Συμφωνώ απόλυτα», ή απαντήστε «Δεν γνωρίζω» έαν δεν έχετε γνώση της
πρότασης.
SΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗSΗ
Sυνολικά, eίµaι eυχaριstηµένος/η µe tον paιdικό staθµό tου paιdιού µου.
Teωρώ όtι sυνολικά ο paιdικός staθµός eίνaι asfaλής.
Μpορώ νa sυstήsω tον paιdικό staθµό tου paιdιού µου se άλλους.

ΠΕΙΤΕ ΜΑS ΤΗ GΝOΜΗ SΑS GΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗSΙΑS ΟΙΚΙΑΚΗS FΡΟΝΤΙΔΑS/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ SΑS Αpaνtήste stις paρaκάtω dηλώseις γιa tη µονάda ηµeρήsιaς οικιaκής
fρονtίdaς/tην eκpaιdeυtική µέριµνa tου paιdιού saς sηµeιώνονtaς Χ se ένa apό ta 6 κουtάκιa µetά tη
dήλωsη, όpου tο 1 sηµaίνeι «Δeν sυµfωνώ κaθόλου», tο 5 «Sυµfωνώ apολύtως» κaι tο «Δeν γνωρίζω»
όtι deν γνωρίζete tο θέµa. Ανάptυξη κaι µάθηsη
Teωρώ όtι eνθaρρύνetaι η peριέργeιa κaι η dίψa tου paιdιού µου γιa µάθηsη.
Teωρώ όtι tο eκpaιdeυtικό peριßάλλον (υλικό κaι dιaθesιµόtηta aυtού) tου paιdικού staθµού eνθaρρύνeι tο paιχνίdι, tην
aνάptυξη κaι tη µάθηsη.
Teωρώ όtι tο paιdί µου eνθaρρύνetaι νa aνaptύξeι tην ικaνόtηtά tου νa dηµιουργeί κaι νa eκfράζetaι µe dιafορetικούς
tρόpους (όpως paιχνίdι, tέχνη, κίνηsη, tρaγούdι κaι µουsική, χορός κaι θέatρο).
Teωρώ όtι η µονάda dίνeι stο paιdί µου tη dυνatόtηta νa γνωρίseι κaι νa έρθeι se epafή µe dιάfορa eίdη pολιtιstικών
eκdηλώseων eνtός κaι eκtός tης µονάdaς (epί tόpου stο χώρο ή µe epιsκέψeις se θeatρικές paρastάseις, µουsικές sκηνές,
χορeυtικές eκdηλώseις, sυνeργasίa µe ßιßλιοθήκeς ή epιsκέψeις se µουseίa κ.λp.)
Teωρώ όtι tο paιdί µου χρηsιµοpοιeί ψηfιaκά eργaλeίa/ßοηθήµata µάθηsης.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕS
Teωρώ όtι tο paιdί µου νιώθeι asfaλές.
Teωρώ όtι tο paιdί µου eνθaρρύνetaι νa aνaptύξeι tις κοινωνικές tου deξιόtηteς (νa aνaptύξeι tην eνsυνaίsθηsή tου, tην
ικaνόtηtά tου νa aνaλaµßάνeι pρωtοßουλίeς, tο aίsθηµa eυθύνης, tην aνοχή, κaι tο seßasµό pρος tους άλλους).
Teωρώ όtι sta paιdιά stον paιdικό staθµό paρέχονtaι ίseς eυκaιρίeς aνάptυξης aνeξaρtήtως fύλου, eθνικόtηtaς, θρηsκeίaς
ή eιdικών aνaγκών.
Teωρώ όtι tο paιdί µου aνtιµetωpίζetaι µe seßasµό.

Θεωρείτε ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα διακρίσεων στη μονάδα; Με τον όρο «διακρίσεις»
εννοούμε ότι το παιδί σας αντιμετώπισε με οποιονδήποτε τρόπο δυσμενή μεταχείριση από το

προσωπικό για κάποιους από τους επτά λόγους διακρίσεων, δηλ. φύλο, ταυτότητα ή
χαρακτηριστικά φύλου, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, γενετήσιο
προσανατολισμό και ηλικία.
νaι
όχι
pροtιµώ νa µην apaνtήsω

Ποιος από τους παρακάτω επτά λόγους διακρίσεων ήταν η αιτία που θεωρήσατε ότι το παιδί σας
έπεσε θύμα διακρίσεων στη μονάδα;
Φύλο
Ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου
Εθνοτική καταγωγή
Θρησκεία ή πεποιθήσεις
Αναπηρία
Γενετήσιος προσανατολισμός
Ηλικία
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Έχete sυζηtήseι tο sυµßάν µe tο pροsωpικό;
νaι
όχι
pροtιµώ νa µην apaνtήsω

SΥΝΤΟΝΙSΜΟS ΜΕ ΤΟ SΠΙΤΙ
Έχω tη dυνatόtηta νa sυµµetέχω κaι νa asκώ epιρροή stις dρastηριόtηteς (p.χ. µέsω sυνedριών aνάptυξης, sυνaνtήseων
γονέων κaι άλλων eκdηλώseων).
Νιώθω eλeύθeρος/η νa θέtω eρωtήseις κaι νa aνtaλλάssω apόψeις sχetικά µe tη λeιtουργίa tου paιdικού staθµού.
Έχω pληροfορηθeί γιa tους stόχους κaι tις µeθόdους eργasίaς tου paιdικού staθµού.
Teωρώ όtι tο pροsωpικό tου paιdικού staθµού µe aνtιµetωpίζeι µe seßasµό.
Teωρώ όtι µpορώ eύκολa νa epικοινωνήsω ψηfιaκά µe tη µονάda tου paιdιού µου

Εseίς ως κηdeµόνaς, έχete pέseι θύµa dιaκρίseων κatά tην epafή saς µe tη µονάda; Μe tον όρο
«dιaκρίseις» eννοούµe όtι aνtιµetωpίsate µe οpοιονdήpοte tρόpο dυsµeνή µetaχeίριsη apό tο
pροsωpικό γιa κάpοιους apό tους eptά λόγους dιaκρίseων, dηλ. fύλο, taυtόtηta ή χaρaκtηριstικά
fύλου, eθνοtική κataγωγή, θρηsκeίa ή pepοιθήseις, aνapηρίa, γeνetήsιο pροsaνatολιsµό κaι ηλικίa.

νaι
όχι
pροtιµώ νa µην apaνtήsω

Ποιος από τους παρακάτω επτά λόγους διακρίσεων ήταν η αιτία που θεωρήσατε ότι πέσατε θύμα
διακρίσεων κατά την επαφή σας με τη μονάδα;
Φύλο
Ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου
Εθνοτική καταγωγή
Θρησκεία ή πεποιθήσεις
Αναπηρία
Γενετήσιος προσανατολισμός
Ηλικία
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Έχete sυζηtήseι tο sυµßάν µe tο pροsωpικό;
νaι
όχι
pροtιµώ νa µην apaνtήsω

GΕΥΜΑΤΑ, ΚΙΝΗSΗ ΚΑΙ ΥGΕΙΑ
Είµaι eυχaριstηµένος/η µe tις pληροfορίeς pου λaµßάνω sχetικά µe ta γeύµata pου paρέχονtaι.
Teωρώ όtι stο paιdί µου paρέχονtaι pοικίλa κaι θρeptικά γeύµata.
Teωρώ όtι tο paιdί µου eνθaρρύνetaι όsον afορά tην eνasχόληsη µe sωµatικές dρastηριόtηteς.

Αν κάνete κλικ stο Εpόµeνο, sυµfωνeίte οι paρatηρήseις saς νa pροωθηθούν stο νηpιaγωγeίο χωρίς
tροpοpοιήseις.
Αν epιθυµeίte νa aλλάξete κάpοιeς apaνtήseις saς, κάνte κλικ stο Προηγούµeνο κaι tροpοpοιήste tις
apaνtήseις saς.

