
KYSELYLOMAKE: FSD3440 CHILD-UP: VANHEMPIEN KYSELY 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3440 CHILD-UP: SURVEY FOR PARENTS 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.



  



  



  



8. A jakich języków używa się u Pana/Pani w domu? PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO:   

 

1. Używamy tylko języka polskiego   

2. Używamy tylko języka ojczystego, ale nie jest to język polski   

3. Używamy dwóch języków    języka polskiego i innego języka (mojego ojczystego)  

4. Używamy dwóch języków, ale nie używamy języka polskiego   

5. Używamy kilku języków, w tym języka polskiego   

6. Używamy kilku języków, ale nie używamy języka polskiego   

 

TERAZ Z KOLEI CHCIELIBYŚMY ZAPYTAĆ O JĘZYK, KTÓREGO UŻYWA PAN/PANI POZA  

DOMEM:   

 

9A.  Jakim  językiem  posługuje  się  Pan/Pani,  rozmawiając  z  przyjaciółmi?  PROSZĘ  ZAZNACZYĆ  

WSZYSTKIE WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

 

1.  Z przyjaciółmi rozmawiam w języku polskim   

2.  Z przyjaciółmi rozmawiam  w moim ojczystym języku   

3.  Z przyjaciółmi rozmawiam w różnych językach   

 

9B.  A  jakim  językiem  posługuje  się  Pan/Pani,  rozmawiając  z  sąsiadami?  PROSZĘ  ZAZNACZYĆ  

WSZYSTKIE WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

 

1.  Z sąsiadami rozmawiam w języku polskim   

2.  Z sąsiadami rozmawiam  w moim ojczystym języku  

3.  Z sąsiadami rozmawiam w różnych językach   

 

9C. Jakim językiem posługuje się Pan/Pani, rozmawiając z nauczycielami? PROSZĘ ZAZNACZYĆ  

WSZYSTKIE WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

 

1.  Z nauczycielami rozmawiam w języku polskim   

2.  Z nauczycielami rozmawiam  w moim ojczystym języku    

3.  Z nauczycielami rozmawiam w różnych językach   

4.  Rozmawiając z nauczycielami potrzebuję pomocy tłumacza/mediatora kulturowego   

9D.  A  jakim  językiem  posługuje  się  Pan/Pani,  załatwiając  sprawy  w  urzędach?  PROSZĘ  

ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

 
1.  Załatwiając sprawy w urzędach używam języka polskiego   

2.  Załatwiając sprawy w urzędach używam mojego ojczystego języka    

3.  Załatwiając sprawy w urzędach używam różnych języków   

4.  Załatwiając sprawy w urzędach używam potrzebuję pomocy tłumacza/mediatora   
kulturowego   
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6.  Pracownik socjalny/inny specjalista (np. psycholog)    

7.  Sąsiad/sąsiedzi   

8.  Ktoś inny (PROSZĘ NAPISAĆ KTO?) _____________________________________  

9.  Nie otrzymało/otrzymali pomocy od nikogo innego   

 

 A TERAZ  CHCIELIBYŚMY ZAPYTAĆ O PANA/PANI DOŚWIADCZENIE W KONTAKTACH Z  

NAUCZYCIELAMI:   

 

14.  W  jaki  sposób  najczęściej  kontaktują  się  z  rodzicami  nauczyciele  Pana/Pani  

dziecka/dzieci?  PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

1.  Dziennik elektroniczny - specjalny portal do kontaktów między szkołą a rodzicami  

2.  Pisemne informacje przekazywane przez dziecko, np. zeszyt korespondencji   

3.  Spotkania osobiste, indywidualne   

4.  Wiadomości przekazywane przez telefon lub media społecznościowe   

5.  Zebrania lub inne wydarzenia szkolne   

6.  Przekazywanie informacji drogą nieformalną przez innych rodziców lub mediatora  

7.  Inny sposób (PROSZĘ NAPISAĆ JAKI?)   

 

15.  Ogólnie  biorąc,  jak  ocenia  Pan/Pani  swoje  kontakty  z  nauczycielami  Pana/Pani  dziecka/dzieci?  

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO:   

 

1.  Zawsze są bardzo dobre   

2.  Zazwyczaj są dobre   

3.  Czasami są dobre, a czasami złe   

4.  Zazwyczaj są złe   

5.  Zawsze są bardzo złe   

 

16.  Biorąc  pod  uwagę  swoje  doświadczenia,  jakie  są  -  Pana/Pani  zdaniem  -  główne  bariery  lub  

wyzwania w kontaktach między nauczycielami i rodzicami? PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE  

WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI:   

 

1.  Brak odpowiednich kanałów komunikacji   

2.  Brak umiejętności językowych rodziców   

3.  Brak zainteresowania ze strony szkoły utrzymywaniem systematycznych kontaktów z rodzicami  

4.  Obciążenie pracą i brak czasu ze strony rodziców   

5.  Brak  kompetencji,  nieumiejętność  jasnego  przekazywania  informacji,  nadmierne  obciążenie   

pracą i brak czasu  ze strony nauczycieli   

6.  Inne  bariery  (PROSZĘ  NAPISAĆ   

JAKIE?)………………………………………………………..   
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