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Tell Them From Me parent survey
Powiedz Im Ode Mnie – ankieta rodzicielska
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Często Zadawane Pytania (rodzice i opiekunowie)
Centrum Statystyki i Oceny Kształcenia (CESE)
1. Co to jest ankieta rodzicielska Partnerzy
W Uczeniu Się?

4. Jaka będzie korzyść dla szkoły mojego
dziecka z uczestnictwa w tej ankiecie?

Ankieta rodzicielska Partnerzy W Uczeniu Się (Partners in Learning)
jest częścią Powiedz Im Ode Mnie (Tell Them From Me) – serii ankiet
dotyczących zaangażowania ucznia. Ankieta rodzicielska pomaga
wyjaśnić i wzmocnić ważny związek pomiędzy rodzicem i szkołą.

Ankieta rodzicielska pozwala dyrektorom i członkom kadry
kierowniczej szkoły przyjrzeć się perspektywie spojrzenia rodziców
na ich szkołę, jak również naukę w domu. Komunikacja pomiędzy
rodzicami i personelem szkoły, zajęcia i praktyki w domu, oraz
opinie rodziców na temat wsparcia przez szkołę uczenia się
i zachowania, pomagają stworzyć trafny i na czasie obraz, który
szkoły mogą użyć dla praktycznych udoskonaleń.

Ankieta jest zaprojektowana tak, by mierzyć, oceniać i opisywać
spostrzeżenia z punktu widzenia rodzica na poziomach szkoły
i systemu. Ta ankieta NSW skupia się na samopoczuciu ucznia,
zaangażowaniu i efektywnych praktykach nauczania.

2. Jakiego rodzaju pytania będą zadawane
w tej ankiecie?
Pytania w ankiecie mają na celu zrozumienie perspektywy
spojrzenia rodziców na doświadczenia ich dziecka w szkole,
włącznie z nauczaniem, komunikacją i wsparciem ze strony
szkoły dla jego nauki i zachowania. Ankieta ma również na celu
zrozumienie perspektyw spojrzenia rodziców na zajęcia i praktyki
w domu odnoszące się do uczenia się dziecka.
Ankieta zada rodzicom pytania dotyczące następujących kwestii:
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3. Jak szkoły zostały wybrane do wzięcia
udziału?
Ankieta jest otwarta dla wszystkich szkół państwowych w NSW
bezpłatnie. Twoja szkoła zdecydowała się w niej uczestniczyć.
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Dane zebrane z odpowiedzi na pytania ankiety zostaną szybko
przetworzone na raporty dla członków kadry kierowniczej szkoły.
Dyrektorzy szkół mogą następnie wykorzystać te informacje, jako
pomoc w zidentyfikowaniu powstających kwestii i zaplanowaniu
udoskonaleń w szkole.

5. Jak ankieta rodzicielska odnosi się do
ankiety uczniowskiej?
Ankieta rodzicielska jest uzupełnieniem Tell Them From Me –
ankiety uczniowskiej, o wypełnienie której Twoje dziecko mogło
zostać poproszone. Ankiety te są oferowane (wraz z ankietą
nauczycielską) po to, by szkoły znały poglądy uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Więcej szczegółów na temat każdej z tych ankiet znaleźć można na
stronie: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. Co mam zrobić, żeby wziąć udział w tej
ankiecie?
Wypełnienie ankiety zajmuje na ogół 15 minut i odbywa się
całkowicie online na zabezpieczonej stronie internetowej
prowadzonej przez twórców ankiety, The Learning Bar. Ankietę
można wypełnić na komputerze biurkowym, laptopie, i-Padzie,
tablecie i smartfonie. Otrzymasz link w celu wypełnienia ankiety
w domu lub Twoja szkoła może Ci udostępnić komputer,
by umożliwić Ci wypełnienie ankiety w czasie godzin szkolnych.
Link ten zostanie wysłany do Ciebie przez Twoją szkołę w trzecim
okresie szkolnym.
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7. Czy muszę uczestniczyć?
Nie. Uczestnictwo w ankiecie jest dobrowolne. Jakkolwiek jesteśmy
bardzo wdzięczni za Twoje odpowiedzi, to, jeśli w czasie wypełniania
ankiety poczujesz się niezręcznie, możesz w każdej chwili przerwać
jej wypełnianie. Większość pytań w ankiecie można pominąć.

8. Czy szkoła będzie mogła zidentyfikować
mnie lub moje dziecko na podstawie moich
odpowiedzi?
Personel szkolny nie będzie mógł zidentyfikować indywidualnych
rodziców lub uczniów na podstawie odpowiedzi rodziców. Zasady
usuwania danych stosowane są do narzędzi sprawozdawczych
szkoły, jeżeli jest mniej, niż pięć odpowiedzi.

9. Jakiego rodzaju analiza danych z ankiety
zostanie dokonana?
Po wypełnieniu ankiet, zostaną przygotowane raporty, które
w większości przypadków zostaną udostępnione szkołom w ciągu
trzech dni roboczych. Członkowie kadry kierowniczej szkoły mogą
wykorzystać te dane, by lepiej zrozumieć doświadczenia i poglądy
rodziców w swojej szkole.

Ministerstwo Szkolnictwa NSW, poprzez Centrum Statystyki i Oceny
Kształcenia (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)),
podejmie się ogólnostanowej analizy danych z ankiety w połączeniu
ze znanymi już danymi dotyczącymi uczniów przechowywanymi
w Ministerstwie, włącznie z danymi dotyczącymi osiągnięć. Wyniki
pomogą wszystkim szkołom lepiej zrozumieć związek pomiędzy
zaangażowaniem rodziców i uczniów, samopoczuciem uczniów,
efektywnym nauczaniem oraz uczeniem się ucznia.
Wyniki analizy CESE tych danych pomogą również nauczycielom
i dyrektorom szkół w dyskusji, co skutecznie wpływa na poprawę
wyników ucznia. Pomaga to w stałej koncentracji Ministerstwa na
jakości nauczania i przewodzenia. Dane te zostaną zachowane do
przyszłych analiz mogących nam pomóc lepiej zrozumieć charakter
zaangażowania ucznia i jego samopoczucia na przestrzeni czasu.

10. Kiedy zostanie przeprowadzona ankieta
Partnerzy w uczeniu się?
Ankieta zostanie przeprowadzona we wszystkich uczestniczących
szkołach w połowie trzeciego okresu szkolnego oraz pierwszych
kilku tygodniach czwartego okresu. Generalnie, od szóstego
tygodnia trzeciego okresu do drugiego tygodnia czwartego okresu.

Co to jest CESE?
Centrum Statystyki i Oceny Kształcenia (CESE) jest częścią Ministerstwa Szkolnictwa.
CESE zostało utworzone w celu poprawy efektywności, sprawności i odpowiedzialności za nauczanie w Nowej Południowej Walii.
CESE zidentyfikuje i podzieli się informacjami o tym, co działa skutecznie, stwarzając nowe możliwości dla poprawy nauczania i uczenia
się w całym szkolnictwie.
Więcej informacji na temat CESE dostępne jest na: www.cese.nsw.gov.au

Co to jest The Learning Bar?
The Learning Bar jest to kanadyjska firma edukacyjna, która specjalizuje się w ankietach szkolnych wśród uczniów zarówno szkół
podstawowych, jak i średnich. Jej ankieta Tell Them From Me jest największą szkolną ankietą krajową w Kanadzie, stosowaną
w dziewięciu spośród dziesięciu prowincji Kanady. Ponad 6.300 szkół i 5,4 miliona uczniów uczestniczyło w tej ankiecie.
Australijskie szkoły uczestniczą w ankietach Tell Them From Me od 2012 r.
The Learning Bar prowadzona jest przez Dr J Douglasa Willmsa. Dr Willms jest Przewodniczącym Międzynarodowej Akademii Edukacji,
Członkiem Amerykańskiej Krajowej Akademii Edukacji oraz Członkiem Królewskiego Towarzystwa Kanady. Ostatnio, przez 14 lat
zajmował on najwyższe kanadyjskie stanowisko badawcze w dziedzinie umiejętności czytania i pisania oraz rozwoju człowieka.
Dr Willms odgrywa wiodącą rolę w opracowywaniu pytań dla Programu OECD Międzynarodowej Oceny Ucznia (Programme for
International Student Assessment – PISA).
Więcej informacji na temat The Learning Bar dostępne jest na: www.thelearningbar.com
Jeśli masz jakieś pytania na temat ankiety rodzicielskiej, prosimy skontaktować się z CESE e-mailem:
TTFM@det.nsw.edu.au lub telefonicznie: 1300 131 499.
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