ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
Ερωτηματολόγιο υποψηφίου/ας
Μάιος 2020
Όνομα εξεταστικού κέντρου:

____________________________________________________

Κωδικός αριθμός κέντρου:
Πόλη: __________________

Χώρα: ____________________

Επώνυμο υποψηφίου/ας:

_______________________________________________________

Όνομα υποψηφίου/ας:

_______________________________________________________

Επάγγελμα υποψηφίου/ας:

_______________________________________________________

Φύλο: 1. άνδρας
2. γυναίκα




Ηλικία: 12-18
36-45




19-26
46-60




27-35
61- ...




Κωδικός αριθμός υποψηφίου/ας:

Επίπεδο/α στο/στα οποίο/α θέλετε να εξεταστείτε:

________________

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) 
Α2 

Β1 

Β2 

Γ1 

Γ2 

Μητρική γλώσσα: __________________________
Έχετε συγγενείς ελληνικής καταγωγής;
Πατέρας
Και οι δύο





Σύζυγος 

Μητέρα

Μένετε μόνιμα στην Ελλάδα;
Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα;
Για ποιο λόγο την επισκεφτήκατε;

εργασία

σπουδές

τουρισμός

οικογένεια
άλλοι λόγοι (εξηγήστε):

Άλλοι συγγενείς

ΝΑΙ





ΟΧΙ



_____________________________________________________

Ποιες άλλες γλώσσες (εκτός από τη μητρική σας) γνωρίζετε και πόσο καλά τις ξέρετε;
Γλώσσα

όχι καλά

Ελληνικά μιλάτε

καλά

Ποτέ

σπάνια

πολύ καλά

συχνά

πάντα

Με τον πατέρα σας
Με τη μητέρα σας
Με τον αδερφό/ή σας
Με το/τη σύζυγό σας
Με τους συγγενείς σας
Με τους φίλους σας
Στο σχολείο σας
Στο σχολείο όπου μαθαίνετε τα ελληνικά
Στην εργασία σας
Στη γειτονιά σας
Σε καταστήματα/εστιατόρια
Όταν ταξιδεύετε
Σπουδές
Στοιχειώδης εκπαίδευση
χώρα _______________
Μέση εκπαίδευση
α. γυμνάσιο
χώρα _______________
β. λύκειο
χώρα _______________
Ανώτερη εκπαίδευση
χώρα ____________






ειδικότητα _____________
Ανώτατη εκπαίδευση
χώρα ____________



ειδικότητα ______________
Μεταπτυχιακές σπουδές
χώρα ____________



ειδικότητα ______________
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Ώρες (κατά προσέγγιση)
0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500 και πάνω

Χώρα και φορέας (όπου πραγματοποιήθηκαν)
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Πριν ξεκινήσετε τη συστηματική εκμάθηση της νέας ελληνικής, γνωρίζατε ελληνικά:
Καθόλου

Αρκετά

Καλά 

Τίτλοι σπουδών/πιστοποιητικά που κατέχετε για την ελληνική γλώσσα:
Χρονολογία

Τίτλος

Βιβλία που χρησιμοποιήσατε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας

Χρησιμοποιήσατε τις νέες τεχνολογίες (η/υ, διαδίκτυο, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.) κατά τη διάρκεια
της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας;
Όχι



Λίγο



Μέτρια



Αρκετά 

Πολύ



Πάρα πολύ



Ξαναδώσατε εξετάσεις στο επίπεδο αυτό;
καμία φορά



1 φορά



2 φορές 

3 φορές 

4 φορές 

Θα προτείνατε αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων; Αν «ΝΑΙ» ποιες;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Από πού πληροφορηθήκατε για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας;
Συγγενείς



Φίλους 

Διαδίκτυο



Άλλο (εξηγήστε): ____________________________________________________

Σχολείο



Ελληνική Κοινότητα 

Εκκλησία



Προσωπικές παρατηρήσεις – Άλλο:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ημερομηνία: ______________________________

Υπογραφή: ______________________________
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MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS

Centre for the Greek Language

Certificate of Attainment in Greek
Candidate’s Questionnaire
May 2020

Examination centre:

____________________________________________________

Examination centre code No:
City: __________________

Country: ____________________

Candidate’s name:

_______________________________________________________

Candidate’s surname:
Candidate’s profession:

_______________________________________________________

Sex: 1. male
2. female

_____________________________________________________





36-45 

Age:

Candidate’s Code Number:

12-18

19-26
46-60




27-35
61- ...




Testing level/s:

________________

A1 (for adolescents and adults) 
A2 

Β1 

B2 

Mother tongue: __________________________
Do you have relatives of Greek origin?
Father



Mother

Both father and mother




Other relatives
Husband/Wife

Do you live in Greece permanently?
Have you ever visited Greece?
Why did you visit Greece?

to get a job

for studies

for holidays

to visit relatives
other reasons (explain):





YES



NO



C1 

C2 

Other foreign languages and level of proficiency
Language

poor

You communicate in Greek:

adequate

never

very good

rarely

often

always

with your father
with your mother
with your sister/brother
with your husband/wife
With your relatives
with your friends
at school
in your Greek language class
at work
with your neighbours
at shops/restaurants
when traveling
Education
Primary education
Country _____________



Secondary education
Country _____________



Post-secondary education
Field _____________
Country ______________
Tertiary education (University studies)
Faculty _____________
Country _____________



Postgraduate studies
Discipline _____________
Country _____________





Greek Language Courses
Hours (approximately)
Country and Institution

0-100

100-200

200-300

300-400

400-500

500 and over
Knowledge of Greek before attending courses:
None 
Moderate 
Good 
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Other certificates in Greek you have obtained
Certificate

Date

Textbook(s) you have used for learning Greek

How often did you use new technologies (computer, internet, audiovisual material etc.) while
learning Greek?
Never 

Few times 

Sometimes 

Often 

Very often 

Most times 

Have you taken the exams (at the same level) before?
no



once 

twice 

3 times 

4 times 

Would you recommend any changes in the examinations? If “YES” what changes?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

How did you learn about the Certificate of Attainment in Greek?
Relatives
Internet




Friends

School 
Greek community  Church 
Other (explain): ____________________________________________________

Personal comments – Other:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Date: ______________________________

Signature: ___________________________
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