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Ερωτηματολόγιο γονέων-მშობლების კითხვარი 
 

Γενικά Στοιχεία- ზოგადი საკითხები 

Ονοματεπώνυμο: სახელი და გვარი  

Φύλο: სქესი   Αγόρι -  ბიჭი              Κορίτσι- გოგონა 

Ημερομηνία Γέννησης: 

დაბადების თარიღი 

 

Πού γεννήθηκε το παιδί σας; 

სად დაიბადა თქვენი ბავშვი? 

 

Ποια ημερομηνία ήρθατε στην Κύπρο; 

კვიპროსში ჩამოსვლის თარიღი? 

 

Είστε πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου;  

ხართ დევნილი ან თავშესაფრის 

მაძიებელი? 

       Ναι -  დიახ        Όχι - არა 

                            

Εκπαίδευση- განათლება 

Πόσων χρονών ήταν το παιδί σας όταν πήγε για πρώτη 

φορά σχολείο; 

რამდენი წლის იყო თქვენი შვილი, როცა 

პირველად წავიდა სკოლაში? 

 

Έκανε μεγάλες απουσίες στο σχολείο; Αν ναι, για 

πόσο καιρό; 

ხშირად აცდენდა სკოლას? თუ ხო, მაშინ რამდენი 

ხნის განმავლობაში? 

 

Έχει το παιδί σας κάποια μαθησιακή δυσκολία που θα 

έπρεπε να γνωρίζουμε; 

აქვს თუ არა თქვენს შვილს რაიმე პრობლემა 

სწავლასთან დაკავშირებით, რომელიც საჭიროა, 

რომ ვიცოდეთ? 

 

Ποια μαθήματα έχει παρακολουθήσει στη χώρα σας; Συμπληρώστε με: Ναι, Όχι, Δεν ξέρω 
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რა საგნები აქვს ნასწავლი ბავშვს თქვენს ქვეყანაში? შეავსეთ: დიახ, არა, არ ვიცი 

Γλώσσα     

ენა 

Γεωγραφία 

გეოგრაფია 

Τεχνολογία 

ტექნოლოგია 

Μαθηματικά  

მათემატიკა 

Ιστορία  

ისტორია 

Θρησκευτικά 

რელიგია 

Επιστήμη 

მეცნიერება 

Γυμναστική  

ფიზკულტურა 

Γλώσσες 

ენები 

Πληροφορική 

ინფორმატიკა 

Τέχνη 

ხელოვნება 

Το παιδί μου έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα σε νηπιαγωγείο  

ბავშვი  სწავლობდა საბავშვო 

ბაღში 

 

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

στο σημείο που ταιριάζει.  
რა ენებზე შეუძლია ლაპარაკი თქვენს ბავშვს? ჩასვით√ იქ სადაც საჭიროა  

Γλώσσα 

ენა 

Ομιλία 

ლაპარაკი 

Ανάγνωση 

კითხვა 

Γραφή 

წერა 

    

    

    

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

რა დონეზე იცის ბერძნული ენა თქვენი აზრით? 

Καλό                   Μέτριο                Κανένα 

კარგი                   საშუალო            არ იცის 

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

რა დონეზე იცის კითხვა ბერძნულად თქვენი აზრით? 

Καλό                   Μέτριο                Κανένα   

კარგი                  საშუალო            არ იცის 
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Ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι έχει το παιδί σας όταν γράφει ελληνικά;   

რა დონეზე იცის წერა ბერძნულად თქვენი აზრით? 

Καλό                   Μέτριο                Κανένα  

კარგი                  საშუალო            არ იცის 

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

ლაპარაკობთ თქვენს ენას ბავშვთან სახლში? 

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

ლაპარაკობთ ბერძნულად სახლში ბავშვთან? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
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). 

ეს კითხვარი შესრულებულია ორგანიზაცია SEGfL (South East Grid for Learning) - ის 

ვებგვერდზე (https://newarrivals.segfl.org.uk/) მოყვანილი მაგალითის საფუძველზე და 

აგრეთვე, ბერძნული ენის, როგორც მეორე ენის სწავლების ერთიანი ანალიტიკური  

პროგრამის მოსწავლის საჭიროებების ფურცლის (2020) მიხედვით. 

 

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