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АНКЕТНА КАРТА

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА  „ПОДКРЕПА ЗА

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

ЗДРАВЕЙТЕ!

С ТАЗИ АНКЕТА ИСКАМЕ ДА ПРОУЧИМ КАКВА Е СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ

УЧАСТИЕТО ВИ В ДЕЙНОСТИ  ПО ПРОЕКТА „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. ВАШЕТО МНИЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ЩЕ НИ ПОМОГНАТ ДА ОТГОВОРИМ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ВАШИТЕ

ОЧАКВАНИЯ ОТ УДОВЛЕТВОРЯВАЩО ОБЩУВАНЕ С ДЕТСКАТА ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕТО И ДА ИЗГРАДИМ

ПО-ЕФЕКТИВНА СРЕДА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ.  
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

1. Участието Ви в различни форми на общуване в  детската градина/училището

допринася за:

а) положително отношение към детската градина/училището

б) повишаване на успеха на детето Ви

в) намаляване на броя на отсъствията

г) създаване на нови контакти с други родители

д) подобряване на взаимоотношенията между децата и учителите

е) предоставяне на адекватна помощ в подготовката на уроците

ж)  позитивна  промяна  в  обществените  нагласи  към  детската

градина/училището

з) друго (моля опишете)

(попълват се само текстовете, където има приложимост)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………….

(може да посочите повече от един отговор)

2. Дейностите по проекта допринасят ли за по-добро  взаимодействие  с учителите

и с / ръководството на детската градина/училищното ръководство?

             да                                       не                 

3. Получавали ли сте покани за събития,  организирани по проекта (родителски

срещи, състезания, изложби, дебати и др.)?

              да                                        не

4. Бихте ли участвали в организацията и провеждането на дейности, организирани

от училището/детската градина? 

               да                     не

                                                             

5. Ще препоръчате ли и на други родители да се включат в дейности по проекта  и

организирани от училищната общност/общността в детската градина?

               да                                               не

6. В каква степен сте удовлетворени от участието, включването ви в училищния

живот/ на детската градина в резултат от вашето взаимодействие с учителите и

училищната общност/общността в детската градина   в дейности по проекта? 

              висока           средна       ниска   

7. Посочете Вашите препоръки и предложения за подобряване на организацията и

начина на провеждане на дейности по проекта, свързани с взаимодействието с

родителите

…………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………...

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!
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