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Οδηγόρ για ηην ππώηη ζςνάνηηζη με νεοαθισθείζερ 

μαθήηπιερ και νεοαθισθένηερ μαθηηέρ 

Επεξηγήζειρ για ηο επωηημαηολόγιο 

Τν εξσηεκαηνιόγην απεπζύλεηαη ζε θαζεγήηξηεο θαη θαζεγεηέο θαη ιεηηνπξγεί σο νδεγόο 

ζηελ ζπλαδειθηθή αληαιιαγή γεληθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πξώηε ζπλεδξία κε 

λεναθηρζέληα παηδηά θαη λένπο. 

Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη απηνύ ηνπ είδνπο νη ζπλεδξίεο απνζθνπνύλ κόλν ζηελ 

ελεκέξσζε θαη έληαμε ησλ καζεηώλ ζε καζεζηαθέο νκάδεο θαη πσο δελ κπνξνύλ λα 

απαληεζνύλ ακέζσο όια ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα νξγαλσηηθά ηνπ ζρνιείνπ. 

Απηόο ν πεξηνξηζκόο αθνξά θπξίσο ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο νηθνγέλεηα, θπγή θαη θαζεζηώο 

δηακνλήο ε εκβάζπλζε ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα επαλαθέξεη ζε ςπρνινγηθά ηξαπκαηηζκέλεο 

καζήηξηεο θαη καζεηέο αξλεηηθέο αλακλήζεηο. Αθόκε θαη εξσηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο γηα ηα εληζρπηηθά καζήκαηα θαη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρήο, ζπληζηάηαη λα ζπδεηεζνύλ όηαλ 

ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ θαζεγεηξηώλ θαη θαζεγεηώλ, 

καζεηξηώλ θαη καζεηώλ, γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ή επηκειεηξηώλ θαη επηκειεηώλ θαζώο θαη 

θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Η δηαηύπσζε ησλ επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη 

αληίζηνηρα ζηελ ειηθία θαη ζην γισζζηθό επίπεδν ησλ κειινληηθώλ καζεηξηώλ θαη καζεηώλ. 

Δελ είλαη θάζε εξώηεζε θαηάιιειε γηα θάζε παηδί θαη θάζε λέν. Η απόθαζε γηα ηελ 

θαηαιιειόηεηα ελαπόθεηληαη ζηελ θξίζε ηεο/ηνπ ππεύζπλεο/-νπ θαζεγήηξηαο/-ηή. 

Τν εξσηεκαηνιόγην ζθηαγξαθεί ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

θνηλσληθόπνιηηηζκηθό ππόβαζξν/πιαίζην. Αλάινγα ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί όιν ην 
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γισζζηθό ππόβαζξν ησλ καζεηξηώλ θαη καζεηώλ. Σην ηξίην κέξνο (γισζζηθή ρξήζε ζηελ 

ρώξα θαηαγσγήο) είλαη επηζπκεηό λα θαζνξηζηεί ε θαηά ηνκέα ρξήζε ηεο γιώζζαο.  Εδώ 

ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηκέξνπο ηθαλόηεηεο (πξνθνξηθή ρξήζε, αλάγλσζε, γξαθή θαη 

αθνή). 

Σπκπιεξσκαηηθά κε ην εξσηεκαηνιόγην, εξσηάηαη επίζεο ζε δηάθνξεο γιώζζεο θαηαγσγήο ε 

κέρξη ηώξα ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία θαη εξγαζηαθή εκπεηξία, ελδηαθέξνληα θαη ηαιέληα ησλ 

λεναθηρζέλησλ παηδηώλ θαη λέσλ. Απηό επηηξέπεη ηελ έληαμε ζε καζεζηαθέο νκάδεο ε νπνία 

δελ πξνζαλαηνιίδεηαη κόλν ζην επίπεδν ησλ ησξηλώλ γισζζηθώλ γλώζεσλ, αιιά θαη ζηα 

θίλεηξα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο πηζαλόηεηαο αλαγλώξηζεο ηπρόλ πηζηνπνηεηηθώλ, απνιπηεξίσλ ζρνιείνπ 

ρακειόηεξσλ ηάμεσλ κέρξη θαη ηνπ απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ από ηελ ρώξα θαηαγσγήο 

ππεύζπλε είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο Κνισλίαο (http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugni

sse/index.html). Γηα ηελ αλαγλώξηζε απνιπηεξίσλ ιπθείνπ είλαη ππεύζπλε ε πεξηθέξεηα ηνπ 

Νηίζειληνξθ(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung

.html). 

Πεξηζζόηεξεο παξαπνκπέο γηα ζρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία θαη επηπιένλ πιηθό γηα ην κάζεκα 

κε λεναθηρζέληεο καζήηξηεο θαη καζεηέο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ProDaZ 

https://www.uni-due.de/prodaz/ 
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