Turkish (Turkey)
ÖZET DEĞERLENDİRME
Çocuğumun devam ettiği tesisten genel olarak memnunum.
Etkinliğin tümüyle güvenli olduğunu düşünüyorum.
Çocuğumun gittiği kurumu başkalarına tavsiye edebilirim.
ÇOCUĞUNUN AİLE KREŞİ/PEDAGOJİK BAKIMI HAKKINDA DÜŞÜNCENİZİ BELİRTİN Çocuğunuzun aile
kreşi/pedagojik bakımı hakkında aşağıdaki iddialar üzerine altı kareden bir tanesini işaretleyerek
yanıtlayın. 1 “hiç doğru değil, 5 ise “tamamen doğru anlamına gelmektedir, ayrıca soru hakkında
fikriniz yoksa Fikrim yok karesi işaretlenir. Gelişim ve öğrenim
Çocuğumun öğrenme merakı ve öğrenme isteğinin teşvik edildiğini düşünüyorum.
Çocuğumun devam ettiği kurumdaki eğitim ortamının (malzemeler ve kullanılabilirlikleri açısından)
oyun, gelişim ve öğrenmeyi teşvik ettiğini düşünüyorum.
Çocuğumun yaratıcılığının ve kendini farklı yollardan ifade etme becerisinin gelişmesi için
özendirildiğini düşünüyorum (örneğin oyun, resim, spor, şarkı ve müzik, dans ve tiyatro).
Faaliyet sırasında ve dışında çocuğumun değişik kültürel mesajları almasına imkan tanındığını
düşünüyorum (bu mesajları almak ya da tiyatro, müzik, dans gösterilerini ziyaret etmek, kütüphanede
çalışmak ya da müze vesaire gibi yerleri ziyaret etmek suretiyle).
Çocuğumun öğrenimi sırasında dijital araç/yardımcı gereç kullandığı düşüncesindeyim.
NORMLAR VE DEĞERLER
Çocuğumun kendini güvende hissettiğini düşünüyorum.
Çocuğumun sosyal yeteneklerinin teşvik edildiği düşüncesindeyim (empati, inisiyatif yeteneği,
sorumluluk duygusu, hoşgörü ve başkalarına saygı).
Tesisteki çocuklara, cinsiyet, etnik köken, din veya engellilikleri gözetmeksizin eşit gelişme olanakları
verildiğini düşünüyorum.
Çocuğuma saygıyla yaklaşıldığını düşünüyorum.
Çocuğunuzun faaliyet içinde ayrımcılığa uğradığını düşünüyor musunuz? Ayrımcılıkla söylenmek
istenen, şu yedi ayrımcılık sebeplerinden herhangi birinden hareketle personel 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
Aşağıdaki yedi ayrımcılık sebeplerinden hangisinden dolayı çocuğunuza faaliyet kapsamında ayrımcılık
yapıldığını düşünüyorsunuz?
Cinsiyet
Cinsiyet sınırlarını 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 personele bildirdiniz mi?
evet
hayır
yanıt yok
AİLE İLE ETKİLEŞİM
Etkinliklere (örneğin, çocuğun gelişmesine ilişkin toplantılar, veli toplantıları ve diğer forumlar)
katılabiliyor ve katkıda bulunabiliyorum.
Yapılan etkinliklerle ilgili sorular sormak ve görüşlerimi paylaşmak konusunda kendimi rahat
hissediyorum.
Etkinliğin hedefleri ve çalışma yöntemi hakkında bilgi edinebiliyorum.
Personelin bana saygılı davrandığını düşünüyorum.
Çocuğumun faaliyetiyle kolay bir şekilde dijital iletişim kurabileceğimi düşünüyorum
Veli olarak faaliyetle irtibatınızda ayrımcılığa uğradınız mı? Ayrımcılıkla söylenmek istenen, şu yedi
ayrımcılık sebeplerinden herhangi birinden hareketle personel 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 sebeplerinden hangisinden dolayı faaliyetle irtibatınızda size ayrımcılık
yapıldığını düşünüyorsunuz?
Cinsiyet
Cinsiyet sınırlarını 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 personele bildirdiniz mi?
evet
hayır
yanıt yok
BESLENME, HAREKET VE SAĞLIK
Sunulan yemekler hakkında verilen bilgiden memnunum.
Çocuğumun çeşitli ve besleyici gıdalar aldığını düşünüyorum.
Çocuğumun fiziksel etkinliklere katılmaya teşvik edildiğini düşünüyorum.

