Αγαπητοί γονείς,
Το παιδί σας βρίσκεται µπροστά σ΄ ένα σηµαντικό βήµα στην σχολική του σταδιοδροµία:
Την αλλαγή σ΄ένα σχολείο που ακολουθεί το δηµοτικό.
Για το κεντρικό συµβούλιο γονέων των σχολείων γενικής µόρφωσης (GEB) του ¨Εσσλιγκεν
έχει µεγάλη σηµασία να λάβουν οι γονείς όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που χρειάζονται
για την απόφαση αυτήν.
Γι΄ αυτόν το λόγο επιθυµούµε, µέσω ενός γκάλοπ, ν΄ανακαλύψουµε αν οι προσφερόµενες
πληροφορίες είναι επαρκείς και ικανοποιητικές.
Όσες περισσότερες οικογένειες απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός τέτοιου γκάλοπ, τόσο
µεγαλύτερη βαρύτητα θα έχουν τ΄αποτελέσµατα. Γι΄ αυτό σας παρακαλούµε ν΄αφιερώσετε
λίγο χρόνο και να συµµετάσχετε στο γκάλοπ αυτό (µέχρι την 31.03.2017). Οι απαντήσεις στις
εννέα ερωτήσεις διαρκούν µόνο λίγα λεπτά.
Το ερωτηµατολόγιο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα:
geb-esslingen.de/umfrage.php ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον κώδικα QR που
ακολουθεί.
Σας ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σας!
Με φιλικό χαιρετισµό
Anne Schoeller και
Προεδρείο GEB

Aglaia Handler

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Μία καµπάνια του κεντρικού συµβουλίου γονέων των σχολείων γενικής µόρφωσης στο
Έσσλιγκεν (GEB Schulen), www.geb-esslingen.de
Με την φιλική υποστήριξη της Υπηρεσίας Παιδείας, Αγωγής και Μέριµνας

Γκάλοπ του κεντρικού συµβουλίου γονέων Έσσλιγκεν
Ένα σηµαντικό βήµα στη βιογραφία της παιδείας: Η αλλαγή σε σχολείο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Είναι οι προσφερόµενες πληροφορίες, εκδηλώσεις και οι συµβουλευτικές
συζητήσεις επαρκείς και ικανοποιητικές;
Κατά την συµβουλευτική συνοµιλία µε την/τον υπεύθυνη/-ο δασκάλα/-ο της τάξης
ενηµερώθηκα για τη µαθησιακή και εργασιακή συµπεριφορά του παιδιού µου:
Αληθεύει

Αληθεύει εν µέρει

Δεν αληθέυει

Ετοιµότητα απόδοσης
O
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δηµιουργηκότητα,διαµόρφωση,
γλώσσα και ικανότητα έκφρασης
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανεξάρτητη εργασία/µάθηση και
συµπεριφορά εργασίας
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αυτοπεποίθηση,ανεξαρτησία,
στάση κατά την εργασία
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αποδοτικότητα,χάρισµα, αντίληψη
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δυνατά σηµεία και αδυναµίες σε
σχέση µε τις απαιτήσεις των σχολείων
Ο
Ο
Ο
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι πληροφορίες υπήρξαν
διαφοροποιηµένες,
Ο
Ο
Ο
διαφανείς και κατανοητές
Από την/τον υπέυθυνη/-ο δασκάλα/-ο της τάξης ενηµερώθηκα για τα είδη σχολείων και τις
ιδιαιτερότητές τους:
Αληθεύει

Αληθεύει εν µέρει

Δεν αληθεύει

Werkrealschule/Hauptschule
Ο
(Σχολεία που τελειώνουν µετά την 10η
Ο
Ο
ή 9η τάξη)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realschule
(Απολυτήριο στο τέλος
Ο
Ο
Ο
ης
της 10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γυµνάσιο
Ο
Ο
Ο
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gemeinschaftsschule
(Τύπος σχολείου που εµπεριέχει και τα
Ο
Ο
Ο

τρία προαναφερόµενα σχολεία)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Απαιτήσεις των µεµονωµένων
Ο
Ο
Ο
ειδών σχολείου
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τρόποι διδασκαλίας των σχολείων
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Είδη απολυτηρίων των διαφόρων
Σχολείων
Ο
Ο
Ο
Κατά πόσον αληθεύουν οι ακόλουθες δηλώσεις για σας;
Αληθεύει

Αληθεύει εν µέρει

Δεν αληθεύει

Αισθανόµουν καλά ενηµερωµένος
καλά ενηµερωµένος
Ο
Ο
Ο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η συνοµιλία µε βοήθησε ν΄αποφασίσω
για το είδος σχολείου Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που θα επισκεφθεί το
Ο
Ο
Ο
παιδί µου
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η σύσκεψη σχετικά µε την συµβουλή του
Δηµοτικού σχολείου ήταν σηµαντική για την
απόφασή µας σχετικά µε το σχολείο
Ο
Ο
Ο
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Είµαι ικανοποιηµένη/-ος µε την σύσκεψη
σε σχέση µε την συµβουλή του Δηµοτικού Ο
Ο
Ο
σχολείου
Σας έλλειψαν κατά την συνοµιλία κάποιες πληροφορίες;
Ο Ναι
Ο Όχι
Αν „Ναι“ : Ποιές;

Ποιές από τις δυνατότητες πληροφόρησης σχετικά µε τα σχολεία Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης χρησιµοποιήσατε:
Ο

Ενηµερωτικό απόγευµα παρουσίασης των ειδών σχολείων(πληροφόρηση µαθητών
Δ΄ Τάξης)

Ο

Ηµέρες κατά τις οποίες τα διάφορα σχολεία ήταν ανοιχτά για το ενδιαφερόµενο κοινό

Ο

Ενηµερωτικά απογεύµατα σχετικά µε τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στα γυµνάσια

Ο

Το φυλλάδιο „ Οδηγός Σχολείων“ του Δήµου Έσσλιγκεν

Ο

Οι ιστοσελίδες των σχολείων

Ο

Συζητήσεις µε άλλους γονείς

Ο

Συζητήσεις µε µεγαλύτερους µαθητές

Υπάρχουν άλλες πηγές πληροφόρησεις, οι οποίες σας βοήθησαν στην επιλογή σας για το
σχολείο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που θα επισκεφθεί το παιδί σας;
Ο

Ναι

Ο

Όχι

Αν „ Ναι“ : Ποιές;
Για την αξιολόγηση θα ήταν πολύ χρήσιµο αν µας απαντούσατε και στις ακόλουθες
προσωπικές ερωτήσεις.
Ποιό Δηµοτικό Σχολείο επισκέπτεται το παιδί σας;
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Eichendorffschule
GS Hegensberg - Liebersbronn
GS St. Bernhardt
GS Zell
Pliensauschule
Silcherschule
Schillerschule Berkheim
Waisenhofschule
GS Sulzgries
Herderschule
GS Mettingen
Katharinenschule
Lerchenäckerschule
Seewiesenschule / Hainbachschule

Έχει το παδί σας µεγαλύτερα σε ηλικία αδέλφια;
Ο
Ο

Ναι
Όχι

Πόσον ετών ήταν το παιδί σας κατά την εγγραφή του στο σχολείο;
Παρακαλώ δηλώστε χρόνια και µήνες (π.χ. 6 ετών και 4 µηνών)
Αποστολή

