Turkish (Turkey)
ÖZET DEĞERLENDİRME
Çocuğunuzun okul öncesi eğitim kurumu (förskola) ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki ifadelerin
yanındaki altı kutudan birini işaretleyerek belirtin. 1 Kesinlikle katılmıyorum, 5 “Kesinlikle katılıyorum,
Bilmiyorum ise bu soru hakkında bir fikriniz olmadığı anlamına gelir.
Okul öncesi eğitim kurumunun çocuğum için tümüyle güvenli olduğunu düşünüyorum.
Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumundan genel olarak memnunum.
Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumunu başkalarına tavsiye edebilirim.
GELİŞME VE ÖĞRENME
Çocuğumun devam ettiği okul öncesi eğitim kurumundaki eğitim ortamının (malzemeler ve
kullanılabilirlikleri açısından) oyun, gelişim ve öğrenmeyi teşvik ettiğini düşünüyorum.
Çocuğumun dilini geliştirmeye teşvik edildiğini düşünüyorum (sözcük dağarcığını ve kendini ifade
etme becerisini geliştirme, soru sorma, düşünce ve fikirlerini ifade etme, dinleme ve yazım dilini
geliştirme).
Çocuğumun matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye teşvik edildiğini düşünüyorum (miktarlar,
tutarlar, sıra, ölçüm, zaman).
Çocuğumun doğa bilimlerini anlama becerisini geliştirmeye teşvik edildiğini düşünüyorum (doğada
insan, bitki ve hayvanlar arasındaki ilişkiler).
Çocuğumun yaratıcılığının ve kendini farklı yollardan ifade etme becerisinin gelişmesi için
özendirildiğini düşünüyorum (oyun, resim, spor, şarkı ve müzik, dans ve tiyatro).
Okul öncesi eğitim kurumunun çocuğuma profesyonel eğitmenler gözetiminde farklı kültürel
etkinlikler denemesine ve paylaşmasına olanak sağladığını düşünüyorum (tiyatro, müzik ve dans
etkinliklerine gitme ya da ev sahipliği etme, kütüphanelerle ortak çalışma ve müze ziyaretleri).
Çocuğumun öğrenimi sırasında dijital araç/yardımcı gereç kullandığı düşüncesindeyim.
NORMLAR VE DEĞERLER
Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumunda kendini güvende hissettiğini düşünüyorum.
Çocuğumun sosyal becerilerini geliştirmesinin teşvik edildiğini düşünüyorum (empati, inisiyatif
yeteneği, sorumluluk duygusunu geliştirme, hoşgörü ve başkalarına saygı).
Okul öncesi eğitim kurumu personelinin çocuğuma saygılı davrandığını düşünüyorum.
Okul öncesi eğitim kurumundaki çocuklara cinsiyet, etnik köken, din veya engellilikleri gözetmeksizin
eşit gelişme olanakları verildiğini düşünüyorum.

NORMLAR VE DEĞERLERAnaokulu personeli tarafından çocuğunuza ayrımcılık yapıldığını düşünüyor
musunuz? Ayrımcılıkla söylenmek istenen, şu yedi ayrımcılık sebeplerinden herhangi birinden
hareketle anaokulu personeli tarafından çocuğunuza bir şekilde haksız davranılmış olduğudur;
cinsiyet, cinsiyet sınırlarını aşan kimlik ya da ifade şekli, etnik köken, dini ya da başka bir inanç,
fonksiyon bozukluğu, cinsel tercih ve yaş.
evet
hayır
yanıt yok
NORMLAR VE DEĞERLERAşağıdaki yedi ayrımcılık sebebinden hangisinden dolayı anaokulu personeli
tarafından çocuğunuza ayrımcılık yapıldığını düşünüyorsunuz?
Cinsiyet
Cinsiyet sınırını aşan kimlik ya da ifade şekli
Etnik köken
Dini ya da başka bir inancı
Fonksiyon bozukluğu
Cinsel tercih
Yaş
Belirtmek istemiyorum/Fikrim yok
Bu durumu okul öncesi eğitim kurumu personeline bildirdiniz mi?
evet
hayır
yanıt yok
AİLE İLE ETKİLEŞİM

Çocuğumun gelişimi ve eğitimi belgeleniyor ve takdir ediliyor.
Etkinliklere (çocuğun gelişimine ilişkin toplantılar, veli toplantıları ve diğer forumlar) katılabiliyor ve
katkıda bulunabiliyorum.
Yapılan etkinliklerle ilgili sorular sormak ve görüşlerimi paylaşmak konusunda kendimi rahat
hissediyorum.
Okul öncesi eğitim kurumunun hedefleri ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

Okul öncesi eğitim kurumu personelinin bana saygılı davrandığını düşünüyorum.
Çocuğumun anaokuluyla kolay bir şekilde dijital iletişim kurabileceğimi düşünüyorum.
EVLE EŞGÜDÜMVeli olarak anaokuluyla irtibatınızda ayrımcılığa uğradınız mı? Ayrımcılıkla
söylenmek istenen, şu yedi ayrımcılık sebeplerinden herhangi birinden hareketle anaokulu personeli
tarafından size bir şekilde haksız davranılmış olduğudur; cinsiyet, cinsiyet sınırlarını aşan kimlik ya da
ifade şekli, etnik köken, dini ya da başka bir inanç, fonksiyon bozukluğu, cinsel tercih ve yaş.
evet
hayır
yanıt yok
Aşağıdaki yedi ayrımcılık temelinden hangisinden dolayı anaokulu personeliyle irtibatınızda size
ayrımcılık yapıldığını düşünüyorsunuz?
Cinsiyet
Cinsiyet sınırını aşan kimlik ya da ifade şekli
Etnik köken
Dini ya da başka bir inancı
Fonksiyon bozukluğu
Cinsel tercih
Yaş
Belirtmek istemiyorum/Fikrim yok
Bu durumu okul öncesi eğitim kurumu personeline bildirdiniz mi?
evet
hayır
yanıt yok
BESLENME, HAREKET VE SAĞLIK
Okul öncesi eğitim kurumunda sunulan yemekler hakkında verilen bilgiden memnunum.
Okul öncesi eğitim kurumunun çocuğuma çeşitli ve besleyici gıdalar verdiğini düşünüyorum.
Çocuğumun fiziksel etkinliklere katılmaya teşvik edildiğini düşünüyorum.

