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iELT-Ozarks Project: анкета для опитування батьків 

Для здійснення цього проекту нам потрібна ваша допомога.  Будь-ласка, надайте відповіді на 

наступні запитання, які стосуються школи де навчається ваша дитина. Тут немає "правильної" чи 

"неправильної" відповіді. Ми хотіли б отримати інформацію про те, як проходить навчання вашої 

дитини.  Повідомляти своє ім'я не потрібно. Отримані результати допоможуть нам покращити 

свою роботу.  Дякуємо вам за вашу допомогу і за час, який ви відвели для цього. 

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 

Протягом попереднього навчального року, чи ви  

зустрічалися з вчителем, що навчає вашу дитину? Так Ні 

зустрічалися з вчителем, який допомагає вашій 

дитині вивчати англійську мову (для тих, в кого 

вона не є рідною)? 

Так Ні 

брали участь у будь-яких заходах в школі, до яких 

залучалися батьки? 
Так Ні 

допомагали своїй дитині виконувати домашні 

завдання? 

Так Ні 

читали вдома з своєю дитиною?  Так Ні 

 

РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИМИ ПОСЛУГАМИ 

Чи в школі вашої дитини є перекладач для того, щоб надавати свої послуги (коли це потрібно)?   

 Так                   Ні 

Дайте оцінку наступним заявам: 

 

Зовсім не 

погоджу

юся 

Не 

погоджу

юся 

Погодж

уюся 

Повніст

ю 

погоджу

юся 

Я не 

знаю 

В школі, де навчається моя дитина, я 

відчуваю, що до мене ставляться з 

повагою. 

     

Я відчуваю себе зручно під час заходів 

що проводяться в школі. 
     

Заходи, які проводяться в школі моєї 

дитини, допомагають мені, тому що 

англійська мова не є моєю рідною 

мовою. 

     

Я знаю про те, що вивчає в школі моя 

дитина. 
     

Моїй дитині надається додаткова 

допомога (коли це буває потрібно). 
     

 

 

 



 

 

Дайте оцінку наступним програмам, які проводяться в школі де навчається ваша дитина: 

 

Погано 

Задовіль

но Добре 

Дуже 

добре 

Я не 

знаю 

Програма з читання      

Програма з математики      

Програма з англійської мови      

 

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ  

Чи бажаєте ви отримати інформацію про нижчезазначені програми, які проводяться в школі де 

навчається ваша дитина? 

 Зовсім 

немає 

зацікавле

ності 

Є певна 

зацікавле

ність 

Є 

зацікавл

еність 

Дуже 

зацікавле

ний 

Мета проведення програми по 

вивченню англійської мови 
    

Що вивчає в школі ваша дитина      

Як можна допомагали вашій дитині 

виконувати домашні завдання 
    

 

 

Обведіть свою відповідь кружечком.  Чи бажаєте ви . . . 

відвідати уроки, де проводиться навчання вашої дитини?   Так Ні 

прийти до школи для того, щоб отримати більше інформації про 

навчальні програми в школі? 
Так Ні 

попрацювати волонтером в класі? Так Ні 

взяти участь в діяльності батьківського комітету? Так Ні 

спілкуватися з іншими батьками про школу? Так Ні 

відвідувати позакласні заходи, виступи чи фестивалі в школі? Так Ні 

відвідувати освітні заходи? Так Ні 

відвідувати екскурсії, які проводяться в школі? Так Ні 

допомагати своїй дитині виконувати домашні завдання? 

  
Так Ні 

читати вдома з своєю дитиною? Так Ні 

       



 

 

Для того, щоб вам було легше брати участь у заходах, до яких залучаються батьки, чи потрібні вам 

наступні допоміжні пристосування…  (Зазначте всі відповідні варіанти). 

 Проведення заходів ввечері 

 Догляд за малою дитиною на 

місці проведення заходу 

 Будь-яка особа, яка б 

супроводжувала вас  

 Транспорт 

 Перекладач 

 Інше: ____________________ 
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