
 
 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 
Γενικά Στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο:   

Φύλο:   Αγόρι                        Κορίτσι 

Ημερομηνία Γέννησης:  

Πού γεννήθηκε το παιδί σας;  

Ποια ημερομηνία ήρθατε στην Κύπρο;  

Είστε πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου;         Ναι                               Όχι  

Εκπαίδευση 

Πόσων χρονών ήταν το παιδί σας όταν πήγε για πρώτη 

φορά σχολείο; 

 

Έκανε μεγάλες απουσίες στο σχολείο; Αν ναι, για 

πόσο καιρό; 

 

Έχει το παιδί σας κάποια μαθησιακή δυσκολία που θα 

έπρεπε να γνωρίζουμε; 

 

Ποια μαθήματα έχει παρακολουθήσει στη χώρα σας; Συμπληρώστε με: Ναι, Όχι, Δεν ξέρω 

Γλώσσα     Γεωγραφία Τεχνολογία 

Μαθηματικά  Ιστορία  Θρησκευτικά 

Επιστήμη Γυμναστική  Γλώσσες 

Πληροφορική Τέχνη Το παιδί μου έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα σε νηπιαγωγείο  

 

Ποιες γλώσσες μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί σας; Γράψτε τη γλώσσα και μετά βάλτε √ 

στο σημείο που ταιριάζει.  

Γλώσσα Ομιλία Ανάγνωση Γραφή 

    

    

    



 
 

Ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι έχει το παιδί σας όταν μιλάει ελληνικά;   

Καλό                   Μέτριο                Κανένα 

Ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι έχει το παιδί σας όταν διαβάζει ελληνικά;   

Καλό                   Μέτριο                Κανένα  

Ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι έχει το παιδί σας όταν γράφει ελληνικά;   

Καλό                   Μέτριο                Κανένα 

Μιλάτε τη γλώσσα σας στο σπίτι με το παιδί σας;       Ναι           Όχι  

Μιλάτε Ελληνικά στο σπίτι με το παιδί σας;                Ναι           Όχι 1 

 

                                                             
1 Το ερωτηματολόγιο αυτό διαμορφώθηκε στη βάση του ερωτηματολογίου που προτείνει ο 

οργανισμός SEGfL (South East Grid for Learning) στην ιστοσελίδα του 

(https://newarrivals.segfl.org.uk/) καθώς και του Φύλλου Εκτίμησης Αναγκών του 

Μαθητή/της Μαθήτριας του νέου ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της 

Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 استبيان االهالي

 معلومات عامه

:واللقب االسم                                     

 الجنس: ولد                                      بنت

 تاريخ الميالد: 

 اين ولد ابنكم؟ 

 متي قدمتم الي قبرص؟ 

ال                نعم                          اللجوء؟ وطالبن ام ؤهل انتم الج   

تعليمال  

 ماذا كان سن طفلكم عندما ذهب الول مره المدرسه؟ 

هل تغيب لمدد طويله من المدرسه؟ لو االجابه نعم ما هي  

 مده هذا التغيب؟

هل يعاني ابنكم من صعوبه في التعلم و التي يجب ان  

 نعلمها؟

ال اعلم،ال ،هي الدروس التي تابعها في المدرسه في بلدكم؟ اكملوا بنعم ما   

 اللغه جغرافيا تكنولوجيا

 الحساب تاريخ دين

اتاللغ هيلرياضلتربيه اا   العلوم 

تربيه الفنيهال تابع ابني دروس في الحضانه  علوم الكمبيوتر 

عالمه صح في المكان المالئمايه لغات يستطيع استخدامها ابنكم؟ اكتبوا اللغه و ضعوا   

 اللغه التكلم القراءه الكتابه

    

    

    

 ماذا تظنوا مستوي ابنكم عندما يتحدث اللغه اليونانيه؟

 



 
 

 
___________________________________________________________________  

 

SEGfL (South East Grid for Learning) 1 هلالستبيان المقترح من منظم اتم اعداد االستبيان وفق  
  و ذلك علي الموقع االلكتروني

https://newarrivals.segfl.org.uk 

(2020للغه اليونانيه كلغه ثانيه ) الجديد التحليلي الموحدالطالبه لبرنامج الدراسات \و بتقدير احتياجات الطالب  

 

 

 جيد                                            متوسط                                 الشئ

عندما يقرأ اللغه اليونانيه؟ماذا تظنوا مستوي ابنكم   

 جيد                                            متوسط                                  الشئ

 ماذا تظنوا مستوي ابنكم عندما يكتب اللغه اليونانيه؟

ال شئ      جيد                                             متوسط                              

مع ابنكم في المنزل؟              نعم                            اللغتكم  هل تتحدثوا   

 

ال    (1)مع ابنكم بالمنزل؟        نعم                        اليونانيه  هل تتحدثوا   

https://newarrivals.segfl.org.uk/

