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Πρόγραμμα iELT-Ozarks: Έρευνα σε Γονείς 

 
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για την έρευνά μας. Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις αυτές σχετικά με το 

σχολείο του παιδιού σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Θα θέλαμε να μάθουμε για τη μόρφωση 

του παιδιού σας. Δεν θα ρωτήσουμε το όνομά σας. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Σας 

ευχαριστούμε για το χρόνο και τη βοήθειά σας.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Στη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους 

 συναντηθήκατε με τον δάσκαλο του παιδιού σας;     Ναι  Όχι 

 συναντηθήκατε με τον δάσκαλο Αγγλικών (ESL) του παιδιού σας;  Ναι  Όχι 

 συμμετείχατε σε οιαδήποτε γονεϊκή δραστηριότητα στο σχολείο;  Ναι  Όχι 

 βοηθήσατε το παιδί σας σε εργασία σχολείου;     Ναι  Όχι 

 διαβάσατε με το παιδί σας στο σπίτι;      Ναι  Όχι 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής στο σχολείο του παιδιού σας σε ανάγκη;   Ναι  Όχι 

 

 

Αξιολογήστε αυτές τις δηλώσεις: 

          Διαφωνώ    Συμφωνώ         Δεν 

                       Έντονα      Διαφωνώ     Συμφωνώ       Έντονα       Γνωρίζω 

Νιώθω ευπρόσδεκτος στο σχολείο του παιδιού μου.           ☐                   ☐                  ☐                    ☐                ☐ 

Νιώθω άνετα ως γονιός σε σχολικές δραστηριότητες.        ☐                   ☐                  ☐                    ☐                ☐ 

Οι δραστηριότητες στο σχολείο του παιδιού μου με            ☐                   ☐                  ☐                    ☐                ☐ 

βοηθούν ως γονιό ESL.  

Γνωρίζω τι μαθαίνει το παιδί μου στο σχολείο.                     ☐                   ☐                  ☐                    ☐                ☐ 

Το παιδί μου λαμβάνει επιπλέον βοήθεια όταν τη                ☐                   ☐                  ☐                    ☐                ☐ 

χρειάζεται. 

 

 

Αξιολογήστε αυτά τα προγράμματα στο σχολείο του παιδιoύ σας: 

 

                 Πολύ Δεν  
      Φτωχά      Αποδεκτά Καλά              Καλά             Γνωρίζω 
 

Πρόγραμμα Ανάγνωσης.                                                            ☐                   ☐                    ☐                    ☐                ☐ 

Πρόγραμμα Μαθηματικών.                                                       ☐                   ☐                    ☐                    ☐                ☐ 

Πρόγραμμα Αγγλικής γλώσσας.                                               ☐                   ☐                    ☐                    ☐                ☐ 

 

 

 

 



 
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

Θα θέλατε να μάθετε γι’ αυτά τα προγράμματα στο σχολείο του παιδιού σας;  

 

      Δεν 

          Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι 

               Καθόλου           Κάπως                                                         Πολύ 

Σκοπός του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας.             ☐                       ☐                                ☐                             ☐ 

Τί μαθαίνει το παιδί σας στο σχολείο.                              ☐                       ☐                                ☐                             ☐ 

Βοήθεια στο παιδί σας με σχολική εργασία.                   ☐                       ☐                                ☐                             ☐ 

 

 

Κυκλώστε την απάντησή σας. Θα θέλατε να ... 

  επισκεφθήτε τις τάξεις του παιδιού σας;      Ναι  Όχι 

 έρθετε σε σχολική συγκέντρωση για να μάθετε περισσότερα για σχολικά προγράμματα; Ναι  ‘Οχι 

 γίνετε εθελοντής στην τάξη;       Ναι  Όχι 

 συμμετέχετε σε γονεϊκή οργανωτική επιτροπή;     Ναι  Όχι 

 μιλήσετε σε άλλους γονείς για το σχολείο;      Ναι  Όχι 

 παρακολουθήσετε σχολικές κοινωνικές εκδηλώσεις, παραστάσεις ή γιορτές;   Ναι  Όχι 

 παρακολουθήσετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες;     Ναι  Όχι 

 παρακολουθήσετε εκδρομές;       Ναι  Όχι 

 βοηθήσετε το παιδί σας με την σχολική εργασία του στο σπίτι;    Ναι  Όχι 

 διαβάζετε με το παιδί σας στο σπίτι;      Ναι  Όχι 

 

 

Για να σας βοηθήσουμε να συμμετέχετε σε γονεϊκές δραστηριότητες, τι χρειάζεστε; (Σημειώστε όσα ισχύουν) 

 

☐   Βραδινά προγράμματα 

 ☐   Επί τόπου φύλαξη παιδιού 

 ☐   Συνοδεία 

 ☐   Μεταφορά 

 ☐   Διερμηνέα 

 ☐   Άλλο: ______________ 
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