
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
  
 
 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 
 

 
Ερωτηματολόγιο υποψηφίου/ας  

Μάιος 2013  
 

Όνομα εξεταστικού κέντρου: ____________________________________________________ 

Κωδικός αριθμός κέντρου:  

Πόλη: __________________ Χώρα: ____________________ 

 
 

Όνομα υποψηφίου/ας: 

Επώνυμο υποψηφίου/ας: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
 

Φύλο:   1. άνδρας     
2. γυναίκα    

Ηλικία:   12-18       19-26      27-35      

    36-45      46-60          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: __________________________ Επάγγελμα: ____________________________ 

Έχετε συγγενείς ελληνικής καταγωγής; 

Πατέρας             Μητέρα                  Άλλοι συγγενείς     

Και οι δύο          Σύζυγος   

 
 

 



 

Επίπεδο γενικών γνώσεων Μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
Στοιχειώδης εκπαίδευση 

χώρα _______________ 
 Ώρες 

(κατά προσέγγιση) 
 Χώρα και φορέας 

(όπου πραγματοποιήθηκαν) 
Μέση εκπαίδευση  0-100   
  α. γυμνάσιο  100-200   

χώρα _______________    
  β. λύκειο  200-300   

χώρα _______________    
Ανώτερη εκπαίδευση  300-400   
ειδικότητα ____________  400-500   

    
χώρα _______________  500 και πάνω   

Ανώτατη εκπαίδευση  
ειδικότητα ____________  

  
χώρα _______________  

Μεταπτυχιακές σπουδές  
ειδικότητα ____________  

  
χώρα _______________  

 
Πριν ξεκινήσετε τη συστηματική εκμάθηση της ν. ελληνικής, 
γνωρίζατε ελληνικά: 
 
 
 Καθόλου  Αρκετά  Καλά  
 
 
 
 

 
Βιβλία που χρησιμοποιήσατε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

 

 

 

 
 

Τίτλοι σπουδών που κατέχετε για την ελληνική γλώσσα 
Τίτλος Χρονολογία 

  
  
  
  

 
Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; 

Εργασία  Άλλοι λόγοι (εξηγήστε): ___________________________________________ 
Σπουδές  _______________________________________________________________ 
Τουρισμός  _______________________________________________________________ 
Οικογένεια  _______________________________________________________________ 
Προσωπικό 
ενδιαφέρον 

 _______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Μένετε μόνιμα στην Ελλάδα;   
Έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα;   
Για ποιο λόγο την επισκεφτήκατε; 
 για διακοπές  
 για σπουδές  
 οικογένεια  
 για εργασία  
 άλλοι λόγοι (εξηγήστε):  
   

 
Πόσον καιρό μείνατε ή μένετε στην  
Ελλάδα;  

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Έχετε Έλληνες φίλους:   

 
Σε ποια γλώσσα συνεννοείστε μαζί τους;  

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

 

Γλώσσα όχι καλά καλά πολύ καλά 
    
    
    
    
    

 
Ελληνικά μιλάτε Ποτέ σπάνια 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     

 

Γιατί θέλετε το πιστοποιητικό; 
 

 

 

 

 
 

 
 
Ημερομηνία: ______________________________ 
 

 
 
Υπογραφή: ______________________________ 




