Keresés

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
Kedves Válaszadó!
A TTudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. az EMMI megbízásából monitorozza a
Biztos Kezdet Gyermekházak működését. Ennek részeként kérjük meg Önt, hogy
gyermekházvezetőként ossza meg velünk tapasztalatait, s az alábbi kérdésekre adott válaszaival
segítse munkánkat. A válaszadás kb. 45 percet vesz igénybe. A kitöltés határideje: 2015. május 12.
Ha technikai segítségre van szüksége, akkor kérjük küldjön emailt az info@ttudok.hu email címre.
Segítségét előre is köszönjük!
Gyerekház jellemzői
1. A Gyermekház neve

2. A település neve

3. Kérem, adja meg a gyerekház alapításának évét!

4. Ténylegesen hány hónapja működik ez a gyerekház?

5. Hányadik körös pályázati programban indult a gyermekház?

6. Hol helyezkedik el a gyermekház?
szegregátum
nem szegregátum, de a település széle
település centruma
7. Milyennek tartja a gyerekházat (osztályozzon egy ötös skálán, ahogy az iskolában szokás)
7.1. megközelíthetőség
szempontjából
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2

1

7.2. felszereltség
szempontjából
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3

2

1

7.3. az épület állaga/állapota
szempontjából
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4

3

2

1

8. A gyermekház területén található játszószoba hány négyzetméter?

9. Osztoznake mással is az adott épület használatában?
igen
nem
Milyen egyéb tevékenység zajlik még a házban?

10. Kérjük, ismertesse a gyerekház fő célkitűzését!

11. Kérjük, ismertesse, mi alapján szervezik a gyerekház foglalkozásait? (Sorszámmal rangsorolja
a 3 legfontosabbat, a többi mezőt hagyja üresen!)
11.1. helyi szülők igénye
11.2. gyermekek fejlesztési szükségletei
11.3. mentor javaslatai
11.4. helyi óvoda elvárásai
11.5. a fenntartó elvárásai
11.6. Biztos Kezdet Program dokumentumai
11.7. a Gyermekház munkatársainak a tapasztalatai
11.8. Egyéb:

12. Kérjük, határozza meg a gyerekházat fenntartó szervezet jellegét!
települési önkormányzat
civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.)
egyház, egyházi szervezet
egyéb:

13. Kérjük, értékelje az alábbi kérdések segítségével a gyerekháznak a fenntartóval való
kapcsolatát!
13.1. A fenntartó ismeri a GYH
félévi szakmai megvalósulási
tervét?

Igen

Nem

13.2. A fenntartó végeztete
többletfeladatokat a GYH
munkatársaival?

Igen

Nem

13.3. A gesztor
önkormányzatok
összehangoljáke az általuk
fenntartott GYH
szakemberigényeit?

Igen

Nem

14.1. a gyermekház ügye szóba
kerül

Igen

Nem

Nem tudom

14.2. a GYH vezetője részt vesz

Igen

Nem

Nem tudom

14.3. a GYH vezetőjét bevonják
a döntésekbe

Igen

Nem

Nem tudom

14.4. kiemelt figyelmet kap a
GYH ügye

Igen

Nem

Nem tudom

14. Az önkormányzati képviselőtestületi üléseken

15. A gyermekház legutolsó évében mekkora forintösszeggel gazdálkodhatott?

16. Mekkora beleszólásuk van a pénzek elköltésébe Önnek és a gyermekház dolgozóinak?
nagy
elég nagy
nem elég nagy
nincs beleszólásunk
17. A gyermekházuk költségvetése Ön szerint
túl nagy
megfelelő
kevés
egyszer sok, egyszer kevés, kiszámíthatatlan
18. Milyen forrásokból gazdálkodnak? (Több válasz is lehetséges!)
uniós pályázat
egyéb pályázat
állami költségvetés
fenntartó hozzájárulása
saját forrás
szülői segítség
egyéb:

A következő kérdések a tanulói részvételre és összetételre vonatkoznak.
19. Kérjük, részletezze, hogyan alakult a gyerekházba járó gyermekek létszáma az utolsó három
évben és becsülje meg ebből a romák számát?
2014

2014

2015

1. félév

2. félév

1. félév

19.1. Gyermekek száma
19.2. Ebből roma
20. Kérjük, mondja meg, az utolsó két évben, a gyermekek közül hány főre igazak a következő
állítások!
2014 januárdecember

2015 januáráprilis

20.1. Enyhe fokban értelmi
fogyatékos
20.2. Középsúlyos értelmi
fogyatékos
20.3. Részképesség zavaros,
mozgássérült, halmozottan
sérült, stb.
20.4. Súlyos magatartási
zavaros
20.5. Egyéb:
21. A jelenleg gyermekházas gyerekek közt a különböző korcsoportokba hányan tartoznak?
Életkor
21.1. 06 hónapos
21.2. 712 hónapos
21.3. 1318 hónapos

Létszám

21.4. 1924 hónapos
21.5. 2530 hónapos
21.6. 3136 hónapos
21.7. 36 hónaposnál idősebb

SZEMÉLYZET
22. Kérem, adja meg, hogy a gyerekház indulása óta hányan dolgoznak, dolgoztak a gyerekházban
összesen?
22.1. szerződéssel
22.2. szerződés nélkül, önkéntesként
22.3. közhasznú foglalkoztatottként, közmunkásként

23. A gyerekházban dolgozók közül hányan voltak romák? (Kérjük, vegye figyelembe a
gyerekházban nem szerződéssel dolgozókat is. A gyermekház teljes működési időszakát vegye
alapul!)

24. A Gyermekház indulása óta hány munkatárs hagyta el a Gyermekházat?

25. Jelenleg az itt dolgozók milyen képesítéssel rendelkeznek?
Kisgyermekkori
nevelésben van
képzettsége

Ha igen,
diploma vagy
továbbképzés

25.1. Gyermekházvezető
25.2. Munkatárs 1
25.3. Munkatárs 2
25.4. Egyéb:
26. Kérem, ismertesse, az elmúlt fél évben hányan dolgoztak a gyerekházban ... ?
26.1. teljes állásban (napi 8 órában)
26.2. részmunkaidőben
26.3. közhasznú foglalkoztatottként, közmunkásként

27. Kérem, ismertesse, az itt dolgozók közül hányan laknak az adott településen?

28. Milyen gyakran látogatja a mentor a gyerekházat?
gyakrabban, mint havonta
havonta egyszer
ritkábban, mint havonta
kéthavonta
ritkábban
29. Igénylie a fenntartó a mentorokkal való személyes kapcsolatot?
igen
nem
Milyen gyakran találkozik a mentor és a fenntartó?

Ha továbbképzés, akkor
300 vagy 120 órás

évente egyszer
évente párszor
havonta
hetente
nem tudom megítélni
30. Véleménye szerint az Önök intézménye, milyen mértékben segíti a gyermekek...?
Nagymér
tékben segíti

Inkább segíti

Inkább nem
segíti

Egyáltalán
nem segíti

Nem tudja
eldönteni

30.1. mozgásfejlődését
30.2. beszédfejlődését
kommunikációs képességek
fejlődését
30.3. érdeklődését mese,
szerepjáték, illetve konstruáló
játékok iránt
30.4. önálló
játéktevékenységét
30.5. társak iránti érdeklődését
30.6. alkotó játékát, mint pl.
festés, gyurmázás, stb.
30.7. életkornak megfelelő
önállósodását
30.8. óvodai beilleszkedését
31. Milyen gyakran kerül sor az Önök gyerekházában a következő tevékenységekre?
Hetente

Két
hetente

Havonta

Negyed
évente

Fél
évente

Ritkáb
ban

Soha

31.1. Szakmai műhely
tevékenység
31.2. Kiscsoportos szakmai
megbeszélések
31.3. Más gyerekházak
látogatása
31.4. Szakértői hospitálás
31.5. Értékelő
esetmegbeszélések
31.6. Problémamegoldó
fórumok (pl.: szülőkkel,
szakemberekkel)
32. Kérem, ismertesse, alkalmazzáke a foglalkozások során a következő módszereket?
Igen, gyakran

32.1. Szabad játék
32.2. Együttes játék a
szülőkkel
32.3. Irányított játékfejlesztés
egyénileg
32.4. Szervezett, irányított
tevékenység, játékcsoportos

Igen, néha

Nem

Nem tudja

32.5. Játéktanulás szülőknek
33. Kérem, ismertesse, alkalmazzáke a foglalkozások során a következő fejlesztő eszközöket?
Igen, gyakran

Igen, néha

Nem

Nem tudja

33.1. Nagymozgásfejlesztő
beltéri eszközök
33.2. Mozgásfejlesztő kültéri
eszközök
33.3. Konstruáló játékok:
építők, duplo, playmobil, stb.
33.4. Különböző anyagok víz,
homok, stb. megismerését
segítő eszközök
33.5. Zenei tevékenységek
eszközei (ritmushangszerek,
Cdk)
33.6. Szerepjátékokmese,
báb, dramatizálás
33.7. Gyakorló játék
(sorozatok, nagyság, forma,
szín,stb.)
33.8. Szabályjátékok, puzzlek,
egyszerű memória játékok,
formaegyeztetés, stb.
33.9. Vizuális fejlesztőképek,
képeskönyvek, stb.
34. Mely kritériumok alapján lehet egy gyermek részese a foglalkozásoknak?

35. A következőkben az étkeztetésre kérdezünk rá. Kérjük, jelölje az alábbi válaszlehetőségek
közül, hogy mit és milyen gyakran csinálnak?
Minden
alkalommal

35.1. tízórait csinálunk közösen
35.2. ebédet főzünk, de csak a
gyerekeknek
35.3. ebédet főzünk, és a
szülők is ott esznek
35.4. ebédet főzünk, és a
dolgozók is azt eszik
35.5. ebédhez a hozzávalót a
helyi termelőktől szerezzük be
35.6. ebédhez a hozzávalót a
helyi közértben szerezzük be
35.7. ebédhez a hozzávalót
máshonnan szállítjuk

Hetente
többször

Hetente
egyszer

Soha

35.8. étkezéseknél figyelembe
vesszük a helyi hagyományokat
35.9. roma/cigány ételeket is
főzünk
35.10. kifejezetten
biotermékeket használunk fel
35.11. rendszeresen kínálunk
nyers gyümölcsöt, zöldséget
35.12. tanácsokkal látjuk el az
egészséges
gyermekétkeztetésről a
szülőket
35.13. recepteket cserélnünk a
szülőkkel
35.14. a szülők főzhetnek a
gyerekházban
35.15. bébiételeket kínálunk a
csecsemőknek
36. Milyen gyakran kerül sor a következő tevékenységekre az Önök gyerekházában?!
Legalább havonta

Ritkábban,
mint havonta

Nincs ilyen

36.1. tanfolyam szülők számára
36.2. álláskeresés segítése
36.3. számítógépkezelői
tanfolyam
36.4. szülőklub
36.5. alkalmi rendezvények
szervezése
36.6. kertészkedés
36.7. közös terményfeldolgozás
36.8. egyéb:
37. Milyen mértékben járulnak hozzá az alábbi intézmények a gyermekház tevékenység
kínálatának kialakításához?
Nagyon nagy
mértékben

37.1. Helyi önkormányzat
37.2. Cigány kisebbségi
önkormányzat
37.3. Helyi civil szervezetek
37.4. Helyi intézmények
pedagógusai
37.5. Szociális,
gyermekvédelmi szakértők
(családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat, stb.)
37.6. Egyházak munkatársai

Nagy
mértékben

Kis
mértékben

Egyáltalán
nem

Nem tudja
eldönteni

37.7. Helyi gyermekorvos,
védőnő
37.8. Biztos Kezdet mentorok
37.9. Egyéb:
38. Ön szerint mennyire tudták elérni a leginkább rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű
családokat?
teljes mértékben
megfelelő mértékben
kevéssé
egyáltalán nem
Mi ennek az oka? (többet is választhat)
a településen meglévő előítéletesség
a hátrányos helyzetű családok előítéletessége
nehezen megközelíthető a gyermekház
nem tettünk megfelelő erőfeszítéseket a bevonásukra
túl jól felszerelt a gyermekház és ez elrettenti őket
egyéb:

39. Vane program a településen az előítéletek kezelésére, csökkentésére?
van
nincs
Mi ez?

40. Látogatjáke a családokat?
igen
nem
Milyen gyakran van családlátogatás?
évente
félévente
havonta
hetente
szinte mindennap
41. Tartjáke Önök a kapcsolatot a gyerekházból kikerülő gyermekekkel és szüleikkel?
igen
nem
Hogyan történik ez a kapcsolattartás?
véletlenszerűen, összefutnak a településen
néha a volt gyermek és szülője ellátogat a gyerekházba
a szülő rendszeresen ellátogat a gyerekházba, részt vesz közösségi programokon
a szülő bekapcsolódik a gyerekház munkájába
A gyerekház munkatársai felkeresik a volt gyermekeket
A gyerekek hatéves koruk után is ellátogatnak a Gyerekházba
42. Az Ön véleménye szerint, mi igazolja a Gyermekház sikerességét? (Több válasz is lehetséges!)
rendszeresen látogatják a szülők
nő a bevont családok száma
óvoda pozitív visszajelzést ad
a gyermekek könnyen beilleszkednek az óvodába
elérhetővé teszi a gyermekek számára a speciális fejlesztést

testvérgyermekek is bekapcsolódnak a Gyermekház tevékenységébe
nagymértékben elősegíti a gyerekek fejlődését
érzékelhető a gyermekek fejlődése
egyéb:

43. Kérjük, gondolja végig, mennyire vesz részt a gyermekház a település életében, s válaszoljon a
következő kérdésekre!
Nagy
mértékben

Megfelelő
mértékben

Nem
eléggé

Alig

Egyáltalán
nem

43.1. Mennyire vonják be a
gyermekház szakértőit,
dolgozóit a település kulturális
életébe?
43.2. A település lakosai
felhasználjáke a gyermekházas
szakértők tapasztalatait?
43.3. Mennyire vonják be a
gyermekház szakértőit,
dolgozóit a település közösségi
programjainak a
megszervezésébe?
43.4. Mennyire elfogadottak a
településen a gyermekházat
látogató családok?
43.5. Mennyire elfogadott a
gyermekház a településen?
44. Milyen gyakran látogat a Gyermekházba …?
Hetente Hetente Havonta Havonta Negyed Fél
többször egyszer többször egyszer évente évente

44.1. Gyermekorvos
44.2. Háziorvos
44.3. Védőnő
44.4. Bölcsődei munkatárs
44.5. Családsegítő munkatárs
44.6. Óvónő, óvodavezető
44.7. Iskolai pedagógus
44.8. Egyéb:
45. Bevonnake külső szakembereket a gyermekház munkájába?
igen
nem
Kiket? (Több válasz is lehetséges!)
családsegítő szakembereket
a gyermekjóléti szolgálat szakembereit
védőnőt
fejlesztőpedagógust
gyógypedagógust
logopédust
pszichológust
mozgásterapeutát

Ritkáb
ban

Soha

a szakértő bizottság munkatársait
korai diagnosztikával foglalkozó szakértőket
egyéb szakembereket:

A szakemberek bevonása milyen alapon történik?
helyi igények felmérésére alapul
a fenntartó engedélyezi
a védőnő javaslatára
attól függ, hogy helyileg elérhetőe ilyen szakember
anyagi forrás függvénye
egyéb:

Miért nem?
nincs rá szükség
nincs rá pénz
a fenntartó nem engedélyezi
nincs elérhető szakember a közelben
egyéb:

46. Vannake a településen magánszemélyek, civil szerveződések, amelyek segítik az Önök
munkáját?
van
nincs
Irja le, kik és hogyan segítik Önöket?

47. Települési honlapokon megjelenike a Gyerekház?
igen
nem
nem, mert nincs települési honlap
48. Vane a gyerekháznak önálló honlapja/Facebook oldala?
van
nincs
49. Törekedneke arra, hogy megjelenjenek a helyi médiában, hogy ismertessék a tevékenységüket
szélesebb körben?
igen
nem
Hol és hogyan?
helyi rádió
helyi tévé
helyi újság
helyi rendezvény
egyéb:

Személyes adatok
50. A kitöltő beosztása a Gyermekházban

gyermekházvezető
munkatárs
51. Mikor született Ön?

52. Hol született Ön?
a gyermekház székhelyén
egy környező településen
ugyanabban a megyében, de távolabb
más megyében
más régióban
egyéb:

53. Jelenleg hol él Ön?
a gyermekház székhelyén
egy környező településen
ugyanabban a megyében, de távolabb
más megyében
egyéb:

54. Kérjük, jelölje, miként határozza meg etnikai hovatartozását?
roma
félig roma
nem roma
nincs válasz
egyéb:

55. Kérem, nevezze meg a gyermekházi munka szempontjából releváns felsőfokú diplomáját!
55.1. a szak megnevezése
55.2. a kiállítás éve

56. Hány éve dolgozik a gyerekházban?

57. A Gyermekház előtt milyen munkatapasztalata volt?
nevelésioktatási intézményben dolgozott
munkaviszonya volt, de nem gyermekekkel foglalkozott
alkalmi munkákból élt
korábban nem volt munkahelye
egyéb:

58. Beszéli a következő cigány nyelvek valamelyikét?
Egyáltalán
nem ismerem

58.1. Beás
58.2. Lovári
59. Használ Ön számítógépet?

Alapfokon

Középfokon

Felsőfokon

igen
nem
Ön milyen gyakran használ számítógépet?
Naponta
Hetente többször
Átlagosan hetente egyszer
Havonta kéthárom alkalommal
Átlagosan havonta
Ritkábban, mint havonta
60. Dolgozike Ön a Gyermekházon kívül máshol is?
Nem
Igen, éspedig:

61. Kérjük adja meg az email címét

62. Ha a kérdőívvel vagy a kutatással kapcsolatban van megjegyzése, itt leírhatja:

Mentés

A kérdőív elküldése

A kitöltést ezen a linken később is folytathatja:
http://www.ttudok.hu/biztoskezdetgyerekhaz/?
formdoc=allinone&ksid=15_20150506_113842_pg6jy8&sp=1

