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Ερωτηματολόγιο για τους νεοαφιχθέντες/χθείσες 
μαθητές/τριες

Ημερομηνία _______________

Σχολείο _________________          Τάξη _________________

Όνομα και επίθετο μαθητή/τριας ____________________________

Τόπος/ Χώρα και Ημερομηνία Γέννησης ______________________

1. Σχολεία που παρακολουθούσες πριν έρθεις εδώ / τάξεις / χρόνια    
    παρακολούθησης  

_________________________________________

2. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο και ποιο 
    είναι αυτό που δε σου αρέσει; 

_________________________________________

3. Σε βοηθάει κανείς από την οικογένειά σου με τα μαθήματα 
    στο σπίτι;

_________________________________________

4. Οι δάσκαλοί/ες σου νοιάζονται για εσένα. Θα τους ζητούσες 
    με άνεση βοήθεια εάν δεν καταλάβαινες κάτι;

_________________________________________

5. Θεωρείς ότι η εκμάθηση τη γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι    
     μία βασική σου ανάγκη; Θα συμμετείχες σε μαθήματα γλώσσας     
     για να επιταχύνεις την εκμάθησή της; 

________________________________________
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6. Έχεις κάνει φίλους/ες στη χώρα υποδοχής; 
________________________________________ 

7. Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;
________________________________________

8. Όταν είσαι σπίτι, μιλάτε περισσότερο τη μητρική σας γλώσσα, 
    ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής;

________________________________________

9. Πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένειά σου;
________________________________________

10. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες εσύ ή οικογένεια σου να 
      μοιραστείτε με το νέο σας σχολείο;

________________________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ! 
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1) Σχεδίασε και χρωμάτισε:    

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ

90o (Ορθή γωνία)

<90o (Οξεία γωνία)

360o (Πλήρης γωνία)

>90o < 180o (Αμβλεία γωνία)

180o (Ευθεία γωνία)
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2) Αναγνώρισε τα  διαφορετικά σχήματα και γεωμετρικά σώματα

Κύλινδρος – Σφαίρα– Κώνος – Κύβος – Εξάγωνη Πυραμίδα – Εξάγωνο Πρίσμα 

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΕΣ

3) Γράψε την ονομασία κάθε ευθείας (κάθετη/οριζόντια/    
     παράλληλη/ τεμνόμενη /καμπύλη) 

Κάθετη

Παράλληλη
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AΛΓΕΒΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚH
1) Ολοκλήρωσε την ακολουθία συμπληρώνοντας τα στοιχεία   
     που λείπουν:

1 2

6 8

13

16

19 20

11

14
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2) Ακέραιοι αριθμοί σε σειρά:

3) Αριθμητικές σχέσεις: Χρησιμοποίησε τα σύμβολα (<,>,=) για να 
    δείξεις ποια αντικείμενα είναι πιο πολλά, λιγότερα ή αν είναι ίσα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1+3= 4 
7+1=  
10÷5= 
1x4=

9÷3=
8-5=                           
10+4=                                           
5x3=                                                                     

<

________

________

____
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4) Ανάλυση πρώτων παραγόντων

5) Σχεδίασε και ζωγράφισε τα κλάσματα

24 40 90

6

3 2 2 2

4

ΚΛAΣΜΑΤΑ

1
5

2
7

4
6

9
12

4
4
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6) Γράψε το κλάσμα που περιγράφει την κάθε εικόνα:

7) Ταξινόμησε τους δεκαδικούς αριθμούς από τον μεγαλύτερο  
    στον μικρότερο:

8) Μετάτρεψε τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:

5
7

2.5    0.5    3.3    8.1    6.01    4.9    30.98    12.14    56.32    45.00    15.23 

56.32 > 45.00 >

5
100

7
10

5
7
4
9

50
10

3
5

89
100

1
100

= =

=

=

=

=

=

=

0.05
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ΦΥΣΙΚΉ
ΥΛΙΚA

ΣΤΕΡΕO - ΥΓΡO - ΑEΡΙΟ

1) Κύκλωσε τη σωστή απάντηση: 

2) Αντιστοίχισε τα αντικείμενα με τις εικόνες  
    ανάλογα με τη μοριακή τους δομή. 

a) >

b) <

c) =

a) >

b) <

c) =
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ΕΝΈΡΓΕΙΑ - ΜΟΡΦEΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 

3) Αντιστοίχισε τις εικόνες με τη σχετική μορφή ενέργειας 

Μηχανική                                                                                                  

Ηλεκτρική 

Φωτεινή 

Θερμική 

Ηχητική
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ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 

4) Σχεδίασε ένα βέλος για να δείξεις τη μετατροπή της ενέργειας από 
    τη μια μορφή στην άλλη.  (            ή           )   

Χημική

Φωτεινή

Ηλεκτρική

Φωτεινή

Μηχανική  

Φωτεινή   

Μηχανική 

Χημική 

Θερμική

Χημική

Μηχανική 

Ηλεκτρική
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ΔΥΝAΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚIΝΗΣΗ 

ΠΗΓEΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ 

5) Σχεδίασε τις δυνάμεις στις εικόνες.

6) Κύκλωσε τις εικόνες που δείχνουν πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. 

1)

3)

5)

2)

4)

6)
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ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

7) Παρατήρησε τα ηλεκτρικά κυκλώματα που ακολουθούν. Σε ποιο 
από τα κυκλώματα πιστεύεις ότι η λάμπα θα ανάψει; 

1)

3)

2)

4)
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
1) Κύκλωσε τη σωστή απάντηση 

Παρίσι, Γαλλία 
12/08/2020

11π.μ. 

• Είναι μέρα ή νύχτα στο Παρίσι; 

• Τι εποχή έχει στο Παρίσι?

Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο
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2) Αντιστοίχισε τα διάσημα αξιοθέατα με τις πόλεις στις οποίες 
    βρίσκονται 

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΡΩΜΗ 

ΚΑΪΡΟ 

ΑΘΗΝΑ
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1) Ολοκλήρωσε το σταυρόλεξο με τις μέρες της εβδομάδας.

ΣΤΟΙΧΕIΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Τ

Π
Σ

Τ

Δ Π

Κ



23.

2) Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά για να φτιάξεις ερωτήσεις.

•  Ο ήλιος / γύρω από τη Γη / περιστρέφεται
 ________________________________ ;

• Αισθάνεσαι/ εσύ/ πώς
_____________________________ ;

• Το παγωτό/ δε σου αρέσει/ γιατί
_____________________________;

3) Συμπλήρωσε τα ρήματα με τη σωστή μορφή τους στα κενά.

•  Μας _________ το φαγητό σήμερα. (αρέσω)

•  Συνήθως _________ Αγγλικά με τους/τις φίλους/ες μου. (μιλάω)

•  ________ πολύ ωραία μαλλιά! (έχω)

•  _________ πολύ χαρούμενος/η που σε βλέπω! (είμαι)

Περιστρέφεται ο ήλιος γύρω από τη Γη

 αρέσει  
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4) Τι βλέπεις στην εικόνα;
     Διάλεξε και γράψε 5 αντικείμενα.

1)_______________________         4)_______________________

2)_______________________         5)_______________________

3)_______________________
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5) Περίγραψε τον εαυτό σου σε 50 λέξεις.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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ΤΠΕ

i) Άνοιξε τον υπολογιστή

ii) Άνοιξε το Microsoft Word

1)  Έγγραφο Word, Δημιουργία Πίνακα και Αποθήκευση Αρχείου
 Ακολούθησε τα βήματα για να ολοκληρώσεις την άσκηση:

iii) Δημιούργησε ένα καινούριο έγγραφο
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iv) Φτιάξε τον πίνακα εφαρμόζοντας τις αλλαγές

Γραμματοσειρά: Calibri (Body)
Μέγεθος: 11 or 12 

Χρησιμοποίησε:                          και                

Στοίχισε το περιεχόμενο της σελίδας στο κέντρο:

Μερικές Χώρες της Ε.Ε. Πρωτεύουσες των Χωρών
Ιταλία Ρώμη
Πορτογαλία Λισαβόνα
Ελλάδα Αθήνα
Ισπανία Μαδρίτη
Γαλλία Παρίσι
Γερμανία Βερολίνο
Ρουμανία Βουκουρέστι
Σλοβακία Μπρατισλάβα

v)                   Στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) με όνομα αρχείου         
                         (File name): Κάποιες χώρες της Ε.Ε.

Γιατί δεν δοκιμάζεις 
και αυτό;
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SPAIN

FRANCE

2) Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο (Internet) 
Συμπλήρωσε τις πληροφορίες που λείπουν ψάχνοντας 
στη μηχανή αναζήτησης Google Search 

Ποιος είναι ο πληθυσμός 
της Σουηδίας;

_________________

Ποια είναι η πρωτεύουσα 
της Ιταλίας;

_________________

Ποια είναι η σημαία 
της Αυστρίας; 

a)

b)

c)



29.

3) Δημιούργησε τη δική σου παρουσίαση στο Power Point
Ακολούθησε τα βήματα για να ολοκληρώσεις την άσκηση:

i) Άνοιξε το Power Point  

ii) Δημιούργησε μια καινούρια παρουσίαση (new presentation)

iii) Διάλεξε ένα από τα θέματα που σου αρέσουν (theme) 

iv) Δώσε το δικό σου τίτλο (title) και βάλε το όνομα σου 
     σαν υπότιτλο (subtitle)  

v)                    Στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) με όνομα αρχείου 
                          (File name): Το όνομα σου
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Προχωρημένο Επίπεδο Ενδιάμεσο Επίπεδο Βασικό Επίπεδο
Ο/Η μαθητής/
τρια παραμένει 
συγκεντρωμένος/η 
και ολοκληρώνει τις 
δραστηριότητες σε ένα 
λογικό χρονοδιάγραμμα

Ο/Η μαθητής/
τρια παραμένει 
συγκεντρωμένος/η 
με μικρές 
καθυστερήσεις στη 
συμπλήρωση των 
στοιχείων και την 
ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων

Ο/Η μαθητής/τρια 
δεν παραμένει 
συγκεντρωμένος/η  
και καθυστερεί 
να συμπληρώσει 
τα στοιχεία και να 
ολοκληρώσει τις 
δραστηριότητες

Ο/Η μαθητής/τρια 
ζητάει βοήθεια και 
καθοδήγηση χωρίς 
δυσκολίες

Ο/Η μαθητής/τρια 
ζητάει βοήθεια και 
καθοδήγηση αλλά το 
κάνει με δυσκολία

Ο/Η μαθητής/τρια 
δε ζητάει βοήθεια 
ή καθοδήγηση από 
μόνος/η του/της.

Ο/Η μαθητής/τρια 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα 
σε διαφορετικές 
περιστάσεις και έχει 
καλές επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Ο/Η 
μαθητής/τρια 
χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα της χώρας 
υποδοχής σε κάποιες 
συνθήκες

Ο/Η μαθητής/
τρια  χρησιμοποιεί 
τη γλώσσα σε 
διαφορετικές 
συνθήκες και έχει 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Ο/Η 
μαθητής/τρια 
χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα στη χώρα 
υποδοχής σε μερικές 
καταστάσεις αλλά 
όχι πάντα με σχετικό 
τρόπο.

Ο/Η μαθητής/
τρια χρησιμοποιεί 
τη γλώσσα σε 
συγκεκριμένες 
συνθήκες αλλά 
δεν εξασκεί τις 
επικοινωνιακές 
του/της δεξιότητες. 
Ο/Η μαθητής/τρια 
δε χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα της χώρας 
υποδοχής σε καμία 
συνθήκη.

Π
ρο

σο
χή

Π
ρω

το
βο

υλ
ίε

ς
Επ

ικ
οι

νω
νί

α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Γνωρίζει τους 
βασικούς κανόνες 
συνύπαρξης και 
τους εφαρμόζει σε 
όλες τις συνθήκες 
( ευγένεια, 
«ευχαριστώ και 
παρακαλώ», 
αποφεύγει τις 
προσβολές κτλ.)

Γνωρίζει τους 
βασικούς κανόνες 
συνύπαρξης και 
τους εξασκεί χωρίς 
συνέπεια (ευγένεια, 
«ευχαριστώ και 
παρακαλώ», 
αποφεύγει τις 
προσβολές κτλ.)

Γνωρίζει κάποιους 
βασικούς κανόνες 
συνύπαρξης και 
τους εξασκεί σε 
περιορισμένες 
συνθήκες (ευγένεια, 
«ευχαριστώ και 
παρακαλώ», 
αποφεύγει τις 
προσβολές κτλ.).

Β
ασ

ικ
οί

 Κ
αν

όν
ες

 κ
αι

 
Συ

μβ
άσ

ει
ς

1) Παρατηρήσατε κάποιο από τα ακόλουθα καθώς οι μαθητές/τριες 
    συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο; 

Ο/Η μαθητής/τρια συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο 
χωρίς να χρειαστεί βοήθεια

Ο/Η μαθητής/τρια δε ζήτησε βοήθεια για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου και καθυστέρησε να συμπληρώσει μία 
ή περισσότερες ενότητες 

Ο/Η μαθητης/τρια δε ζήτησε βοήθεια και δε συμπλήρωσε 
όλες τις ενότητες του ερωτηματολογίου

2) Παρατηρήσατε κάποιο από τα ακόλουθα όσο ο/η μαθητής/τρια 
    κλήθηκε να συμπληρώσει πληροφορίες για τον εαυτό του/της;

Ο/Η μαθητής/τρια ήταν εξοικειωμένος/η με όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 

Ο/Η μαθητής/τρια δεν ήταν εξοικειωμένος/η με τις 
απαιτούμενες πληροφορίες αλλά ζήτησε βοήθεια

Ο/Η μαθητής/τρια δεν ήταν εξοικειωμένος/η με τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και δε ζήτησε βοήθεια
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3)  Παρατηρήσατε κάποιο από τα ακόλουθα όσο ο μαθητής/τρια 
     κλήθηκε να ολοκληρώσει τις ασκήσεις;

Ο/Η μαθητής/τρια ολοκλήρωσε την πλειοψηφία 
των ασκήσεων με ευκολία

Ο/Η μαθητής/τρια ολοκλήρωσε τις ασκήσεις με καθυστέρηση 

Ο/Η μαθητής/τρια ολοκλήρωσε κάποιες ασκήσεις με σημαντική 
καθυστέρηση 

4)  Ποια γλώσσα χρησιμοποίησε ο/η μαθητής/τρια για να 
     επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό;

Τη μητρική γλώσσα 

Τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

Αγγλικά

Άλλο ________

5) Παρατηρήσατε κάποιο από τα ακόλουθα όσο ο/η μαθητής/τρια 
    συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο και τις ασκήσεις του        
    διαγνωστικού υλικού;

Ο/Η μαθητής/τρια αποφεύγει την οπτική επαφή και 
μοιάζει αγχωμένος

Ο/Η μαθητής/τρια μοιάζει συνεσταλμένος/η 

Ο/Η μαθητής/τρια φαίνεται άνετος/η 



33.

Σημειώσεις εκπαιδευτικού για τον/την μαθητή/τρια: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.
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FOR 

PRIMARY 

LOWER

SCHOOLKIDS

POST

To περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του/της 
δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.


