Ερωτηματολόγιο γονέων για LiSe-DaZ
Αγαπητοί γονείς,
Για την στοχευμένη προώθηση της γλώσσας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τoν ατομίκο
γλωσσικό βαθμό εξέλιξης του παιδιού σας. Γι’αυτό θα θέλαμε να σας θέσουμε μερικές
ερωτήσεις για την γλώσσα ή τις γλώσσες που μιλάει το παιδί σας και για το περιβάλλον του.
Θα σας παρακαλούσαμε, να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και να το δώσετε στον παιδικό
σταθμό ή στο σχολείο. Φυσικά όλες οι πληροφορίες είναι απόρρητες και χρησιμοποιούνται μόνο
για αυτόν τον σκοπό και για κανέναν άλλο.

Όνομα του παιδιού:___________________________________________________________
Γενικές πληροφορίες για το παιδί
1.
2.

Γένος:

Κορίτσι

Αγόρι

Geschlecht

Mädchen

Junge

Η θέση του στην οικογένεια:

Μοναχοπαίδι Δίδυμα Παιδί με αδέρφια

Geschwisterstatus
Einzelkind

3.

Geburtsdatum

4.

Geschwisterkind

____________________________(TT/MM/JJ)

Τόπος γεννήσεως/Χώρα:
Geburtsort

5.

Zwilling

Ημερομηνία γεννήσεως:

_____________________________________

Τόπος κατοικίας:
Wohnort

_____________________________________

Πληροφορίες για τους παιδικούς σταθμούς
Εδώ εννοούνται και οι δύο μορφές όπως οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί.
6.

Πότε ήρθε το παιδί σας στον παιδικό;
Zu welchem Zeitpunkt kam Ihr Kind in die
Kindertagesstätte?

7.

___________________________(Ημερομηνία)

Πόσες φορές την εβδομάδα επισκέπτεται
______________________________Ημέρες
το παιδί σας τον παιδικό;
Wie oft besucht Ihr Kind die Kita pro Woche?

Πολυγλωσσία του παιδιού
8.

Ποιά γλώσσα/ γλώσσες μιλάει το παιδί
σας;

______________________________________

Welche Sprache(n) spricht Ihr Kind?

9.

Από πότε έχει έρθει το παιδί σας σε
επαφή με την γερμανική γλώσσα π.Χ.
στο βρεφονηπιακό ή στον παιδικό;

___________________________(Ημερομηνία)

Seit wann hat Ihr Kind Kontakt mit der deutschen
Sprache?

10. Ποια γλώσσα μιλούσε το παιδί σας μέχρι
να εισαχθεί στον παιδικό;
Welche Sprache hat Ihr Kind bis zum Eintritt in die
Kita hauptsächlich gesprochen?
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Γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού
11. Ποια γλώσσα μιλάει κατά κύριο λόγο το
παιδί σας;
Welche Sprache sprechen Sie hauptsächlich mit
Ihrem Kind?

Με την μητέρα

Mutter

_____________________________________

Με τον πατέρα

Vater

_____________________________________

Περαιτέρω άτομα που φροντίζουν το
παιδί

_____________________________________

Weitere Person, die Ihr Kind betreut

Ευχαριστούμε πολύ !

Υπόδειξη για την προστασία δεδομένων:
Όλες οι πληροφορίες του ερωτηματολογίου χρησιμοποιούνται βάση του ισχύοντος
νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται ηλεκτρονικά,
ούτε παραδίδονται σε τρίτους.
Hinweis zum Datenschutz:
Alle in diesem Fragebogen mitgeteilten Daten werden gemäß der geltenden Datenschutzgesetze behandelt. Die
Daten werden nicht elektronisch gespeichert oder an Dritte weitergegeben.
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