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Tell Them From Me parent survey
Έρευνα γονέων Πες τους εκ μέρους μου
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Συχνές ερωτήσεις (γονείς και φροντιστές)
Κέντρο Στατιστικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (CESE)
1. Τι είναι η έρευνα γονέων Συμμέτοχοι
στη μάθηση;

4. Τι κερδίζει το σχολείο του παιδιού μου από
τη συμμετοχή του στην έρευνα;

Η έρευνα γονέων Συμμέτοχοι στη μάθηση (Partners in Learning)
περιλαμβάνεται στη σειρά ερευνών Πες τους εκ μέρους μου (Tell Them
From Me) που αφορούν στη συμμετοχή των μαθητών. Η έρευνα γονέων
βοηθά να διασαφηνιστεί και να ενισχυθεί η ουσιαστική σχέση μεταξύ
γονέα και σχολείου.

Μέσω της έρευνας γονέων, οι διευθυντές και οι επικεφαλής των σχολείων
αποκτούν μια εικόνα για το πώς βλέπουν οι γονείς το σχολείο όσο
και τη μάθηση στο σπίτι. Η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και το
προσωπικό, οι δραστηριότητες και οι πρακτικές στο σπίτι, καθώς και
η άποψη που έχουν οι γονείς σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης
και της συμπεριφοράς από το σχολείο βοηθούν να διαμορφωθεί
μια ακριβής και επίκαιρη εικόνα την οποία τα σχολεία μπορούν να
αξιοποιήσουν για να προβούν σε πρακτικές βελτιώσεις.

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί με στόχο την καταγραφή, αξιολόγηση και
αναφορά των απόψεων που διαμορφώνουν οι γονείς σχετικά με το
σχολείο και τις βαθμίδες του συστήματος. Η εν λόγω έρευνα της Νέας
Νότιας Ουαλίας επικεντρώνεται στην ευημερία και τη συμμετοχή των
μαθητών, καθώς και στις αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές.

2. Τι είδους ερωτήσεις περιλαμβάνει η έρευνα;
Οι ερωτήσεις της έρευνας στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου με
τον οποίο οι γονείς αντιλαμβάνονται τη σχολική εμπειρία των παιδιών
τους, η οποία περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την επικοινωνία και την
υποστήριξη της μάθησης και της συμπεριφοράς από την πλευρά του
σχολείου. Η έρευνα αποσκοπεί, επίσης, στην κατανόηση του τρόπου με
τον οποίο οι γονείς αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητες και τις πρακτικές
στο σπίτι οι οποίες σχετίζονται με τη μάθηση των παιδιών τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι γονείς ερωτώνται:
Κατά πόσο νιώθουν
ευπρόσδεκτοι

Κατά πόσο
ενημερώνονται

Κατά πόσο
υποστηρίζουν τη
μάθηση στο σπίτι

Κατά πόσο το σχολείο
υποστηρίζει τη θετική
συμπεριφορά

Για την ασφάλεια

Για την ενσωμάτωση

Για τις προτιμήσεις τους
όσον αφορά στους
τρόπους επικοινωνίας

Για τη συμμετοχή τους
στο σχολείο

Κατά πόσο το σχολείο
υποστηρίζει τη μάθηση

3. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται τα σχολεία
που θα συμμετέχουν;
Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία της κυβέρνησης
της Νέας Νότιας Ουαλίας, εντελώς δωρεάν. Το σχολείο σας αποφάσισε
να συμμετάσχει.
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Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τις απαντήσεις της
έρευνας συντάσσονται γρήγορα αναφορές για τους επικεφαλής των
σχολείων. Οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις
πληροφορίες για να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν και να
σχεδιάσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου.

5. Πώς συνδέεται η έρευνα γονέων με την
έρευνα μαθητών;
Η έρευνα γονέων λειτουργεί συμπληρωματικά προς την έρευνα
μαθητών Tell Them From Me που έχει ενδεχομένως ζητηθεί από το παιδί
σας να συμπληρώσει. Οι έρευνες αυτές διενεργούνται (παράλληλα με μια
έρευνα εκπαιδευτικών) προκειμένου τα σχολεία να έχουν υπόψη τους τις
απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Για πιο αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις έρευνες, επισκεφθείτε τον
ιστότοπο: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω
στην έρευνα;
Η έρευνα διαρκεί συνήθως 15 λεπτά και παρέχεται αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ενός ασφαλούς ιστοτόπου τον οποίο
διαχειρίζονται οι προγραμματιστές που έχουν σχεδιάσει την έρευνα,
The Learning Bar. Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα από σταθερό
ή φορητό υπολογιστή, ipad, tablet ή smartphone. Θα σας δοθεί
ένας σύνδεσμος για να συμπληρώσετε την έρευνα από το σπίτι ή το
σχολείο μπορεί να σας διαθέσει υπολογιστή για να συμπληρώσετε την
έρευνα εντός των ωρών λειτουργίας του σχολείου. Το σχολείο θα σας
κοινοποιήσει τον σύνδεσμο στο γ’ τρίμηνο.
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7. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου;
Όχι, η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική. Παρότι οι απαντήσεις
σας είναι πολύτιμες, εάν στη διάρκεια της έρευνας νιώσετε άβολα
μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή. Οι περισσότερες από τις
ερωτήσεις της έρευνας μπορούν να παραλειφθούν.

8. Μπορεί το σχολείο να αναγνωρίσει εμένα
ή το παιδί μου από τις απαντήσεις μου;
Το προσωπικό των σχολείων δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει
μεμονωμένους γονείς ή μαθητές από τις απαντήσεις των γονιών.
Οι κανονισμοί απόκρυψης των στοιχείων ισχύουν για τα σχολικά
εργαλεία αναφοράς τα οποία περιλαμβάνουν λιγότερες από
πέντε απαντήσεις.

9. Σε τι είδους ανάλυση θα υποβληθούν τα
στοιχεία της έρευνας;
Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, συντάσσονται οι αναφορές και
στις περισσότερες περιπτώσεις διατίθενται στα σχολεία εντός τριών
εργάσιμων ημερών. Οι επικεφαλής των σχολείων χρησιμοποιούν τα
στοιχεία για να κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες και τις απόψεις
των γονιών του σχολείου τους.

Το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, μέσω του Κέντρου
Στατιστικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (Centre for Education
Statistics and Evaluation (CESE)), θα αναλύσει τα στοιχεία της έρευνας
σε επίπεδο πολιτείας σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα στοιχεία των
μαθητών τα οποία τηρεί το Υπουργείο, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων απόδοσης. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν όλα τα σχολεία
να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στη δέσμευση των γονιών
και των μαθητών, την ευημερία των μαθητών, την αποτελεσματική
διδασκαλία και τη μάθηση εκ μέρους των μαθητών.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων
που διενεργεί το CESE θα βοηθήσουν επίσης τους εκπαιδευτικούς και
τους διευθυντές να συζητήσουν για το πώς μπορούν να βελτιώσουν
τις επιδόσεις των μαθητών. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τη συνεχή
εστίαση του Υπουργείου στην ποιοτική διδασκαλία και ηγεσία.
Τα δεδομένα θα τηρηθούν για μελλοντική ανάλυση προκειμένου να
κατανοηθεί καλύτερα η φύση της δέσμευσης και της ευημερίας των
μαθητών διαχρονικά.

10. Πότε θα πραγματοποιηθεί η έρευνα
Συμμέτοχοι στη Μάθηση;
Οι έρευνες θα διενεργηθούν σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο
διάστημα από τη μέση του γ’ τριμήνου έως τις πρώτες εβδομάδες του
δ’ τριμήνου. Συνήθως πραγματοποιούνται από την 6η εβδομάδα του γ’
τριμήνου έως τη 2η εβδομάδα του δ’ τριμήνου.

Τι είναι το CESE;
Το Κέντρο Στατιστικής και Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση (CESE) υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας.
Το CESE συστάθηκε με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αίσθησης ευθύνης στην εκπαίδευση στη Νέα
Νότια Ουαλία. Το CESE θα διαπιστώσει και θα γνωστοποιήσει τι είναι αυτό που λειτουργεί και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για βελτίωση της
διδασκαλίας και της μάθησης σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CESE ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.cese.nsw.gov.au

Τι είναι το The Learning Bar;
Το The Learning Bar είναι μια καναδική εκπαιδευτική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε σχολικές έρευνες σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα Tell Them From Me που έχουν σχεδιάσει αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική σχολική έρευνα στον Καναδά
και έχει χρησιμοποιηθεί σε εννέα από τις δέκα επαρχίες του Καναδά. Στην έρευνα έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 6.300 σχολεία και
περισσότεροι από 5,4 εκατομμύρια μαθητές. Τα σχολεία της Αυστραλίας συμμετέχουν στις έρευνες Tell Them From Me από το 2012.
Υπεύθυνος για το The Learning Bar είναι ο Dr J Douglas Willms. Ο Dr Willms είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Εκπαίδευσης, μέλος της
Αμερικανικής Ακαδημίας Εκπαίδευσης και μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Καναδά. Μέχρι πρόσφατα, κατείχε την Καναδική έδρα ερευνών
Πρώτης βαθμίδας για τον Γραμματισμό και την ανθρώπινη ανάπτυξη για 14 χρόνια. Ο Dr Willms έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη
ερωτήσεων για το Πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των μαθητών (Programme for International Student Assessment – PISA) του OECD.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Learning Bar, ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.thelearningbar.com
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα γονέων, απευθυνθείτε στο CESE μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:
TTFM@det.nsw.edu.au ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό: 1300 131 499.
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