
KYSELYLOMAKE: FSD3439 CHILD-UP: OPETTAJIEN KYSELY 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3439 CHILD-UP: SURVEY FOR TEACHERS 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



  



  



  



  



  



  



 

13. Chcielibyśmy poznać Pani/Pana doświadczenia związane z komunikacją z  

rodzicami. W jaki sposób komunikuje się Pani/Pan z nimi?    

PROSIMY ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PRAWDZIWE ODPOWIEDZI:   

1.  Portal  (mobidziennik),  e-dziennik  zaprojektowany  do  komunikacji  pomiędzy   

szkołą a rodzicami   

2.  Pisemne wiadomości lub zeszyt z informacjami, dostarczane rodzicom przez   

dzieci   

3.  Osobiste spotkania z rodzicami   

4.  Telefoniczne rozmowy lub przy użyciu mediów społecznościowych   

5.  Wywiadówki,  dyżury,  zebrania,  dni  otwarte  lub  święta  organizowane  przez   

szkołę   

6.  Inne sposoby (prosimy napisać jakie?) ……………………………………………   
 

14.  A  jak  ocenia  Pani/Pan  komunikację  z  rodzicami?  Ogólnie  rzecz  biorąc,  

przebiega ona ….    

PROSIMY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO:   
 

1.  Zawsze dobrze   

2.  Zazwyczaj dobrze   

3.  Czasem dobrze, czasem niedobrze  

4.  Zazwyczaj niedobrze   

5.  Zawsze niedobrze   
 

Jeśli  nie  doświadczyła/doświadczył  Pani/Pan  trudności  w  komunikacji  
z  rodzicami (odp. 1 – 2 w pyt. 14), prosimy PRZEJŚĆ DO PYT. 16.    

Jeśli  doświadczyła/doświadczył  Pani/Pan  takich  trudności  (odp.  3  –  5  w  pyt.  
14), prosimy O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYT. 15.   

 

15. Jaka jest, Pani/Pana zdaniem, główna przyczyna istnienia trudności/barier  

w komunikacji z rodzicami?    

PROSIMY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO:   

1.  Brak odpowiednich kanałów do komunikacji   

2.  Nieznajomość tego samego języka   

3.  Brak zainteresowania ze strony rodziców   

4.  Zbyt duże obciążenie rodziców pracą zawodową   

5.  Pani/Pana ograniczenia czasowe    

6.  Inne przyczyny (prosimy napisać jakie?) …………………………………………..    



  



  



  



  



  



  



  



 


