Esslingen Veli Konseyi Anketi
Eğitim biyografisinde önemli bir adım: Orta dereceli okullara geçiş.
Bilgi, etkinlik ve danışma görüşmeleri yeterli ve tatmin edici bir şekilde
sunulmakta mıdır?
Danışma görüşmesinde çocuğumun öğrenme ve çalışma davranışı hakkında
sınıf öğretmeni tarafından bilgi verilmiştir:
Doğrudur

Kısmen
doğrudur

Doğru
değildir

Performans istekliliği
yaratıcılık, tasarım, lisan ve ifade gücü
bağımsız çalışma/öğrenme ve
çalışma davranışı
özgüven, bağımsızlık, iş tutumu
derse katılım, öğretmenin davranışına
İlgi
kapasite/yetenek, algısal yetenek
orta dereceli okullardaki taleplere göre
güçlü ve zayıf yönleri
bilgiler farklı, şeffaf ve anlaşılır
haldedirler
Okul türleri ve özellikleri hakkında sınıf öğretmeni tarafından bilgi verilmiştir:
Doğrudur
Werkrealschule/Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gemeinschaftsschule
okulların çeşitli gereksinimleri
orta dereceli okullardaki eğitim formları
farklı okul türlerinin mezuniyetleri

Kısmen
doğrudur

Doğru
değildir

Aşağıdaki bildirimler sizin için hangi ölçüde doğrudur?
Doğrudur

Kısmen
doğrudur

Doğru
değildir

Görüşme öncesinden kendimi iyi
şekilde bilgilendirilmiş hissettim.
görüşme bana çocuğumun orta
dereceli okula geçmesi için verdiğim
kararda yardımcı oldu.
ilkokul idaresi tarafından bir sonraki
eğitimle ilgili danışma orta dereceli bir
okul için verdiğimiz kararda önem
taşımıştır.
ilkokul idaresi tarafından bir sonraki
eğitimle ilgili danışma‘dan memnun
kaldım.
İlkokul idaresi tarafından bir sonraki eğitimle ilgili görüşmedeki verilen bilgiler
size az gelmiş olabilir mi?
evet

hayır

'evet' ise: hangileri?
Orta dereceli okullar hakkında hangi bilgi kaynaklarını kullandınız?
Okul türleri (orta dereceli okullar) sunulan ebeveyn akşamı
(dörderli gruplarla yapılan bilgilendirme toplantıları)
Açık günler
Yabancı dil akşamları
Esslingen Belediyesi’nin 'Okul Rehberi' broşürü
Okulların web siteleri
Diğer veliler ile konuşma
Daha büyük öğrenciler ile konuşma
Çocuğunuz için orta dereceli bir okul kararında size yardımcı olan başka bilgi
kaynakları varmıdır?
evet
hayır
'evet' ise: hangileri?

Bize şu kişisel sorulara da cevap vermeniz, değerlendirme için çok
yararlı olacaktır.
Çocuğunuz hangi ilkokula gidiyor?
Eichendorffschule
GS Hegensberg-Liebersbronn
GS St. Bernhardt
GS Zell
Pliensauschule
Silcherschule
Schillerschule Berkheim
Waisenhofschule
GS Sulzgries
Herderschule
GS Mettingen
Katharinenschule
Lerchenäckerschule
Seewiesenschule/Hainbachschule
Çocuğunuzun daha büyük kardeşleri var mıdır?
Evet
Hayır
İlkokula başladığında çocuğunuz kaç yaşındaydı?
Lütfen eğitime başlama yaşını ve ayını belirtiniz (Örneğin: 6 yaş ve 4 ay)

