Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο
Δξσηεκαηνιόγην ππνςεθίνπ/αο
Μάηνο 2011
Όλνκα εμεηαζηηθνύ θέληξνπ:

____________________________________________________

Κσδηθόο αξηζκόο θέληξνπ:
Πόιε: __________________

Φώξα: ____________________

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο:

_______________________________________________________

Δπώλπκν ππνςεθίνπ/αο:

_______________________________________________________

Φύιν: 1. άλδξαο
2. γπλαίθα




Ηιηθία: 12-18

Κσδηθόο αξηζκόο ππνςεθίνπ/αο:

36-45




19-26
46-60




27-35
61- ...




Δπίπεδν/α ζην/ζηα νπνίν/α ζέιεηε λα εμεηαζηείηε:

Α1 (γηα εθήβνπο θαη ελειίθνπο) 
Α2 

Μεηξηθή γιώζζα: __________________________

Β1 

Β2 

Καη νη δύν





Σύδπγνο 

Μεηέξα

Γ2 

Δπάγγεικα: ____________________________

Έρεηε ζπγγελείο ειιεληθήο θαηαγσγήο;
Παηέξαο

Γ1 

Άιινη ζπγγελείο



Δπίπεδν γεληθώλ γλώζεσλ
Σηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε
ρώξα _______________
Μέζε εθπαίδεπζε
α. γπκλάζην
ρώξα _______________
β. ιύθεην
ρώξα _______________
Αλώηεξε εθπαίδεπζε
εηδηθόηεηα ____________

Μαζήκαηα ειιεληθήο γιώζζαο


Ώξεο
(θαηά πξνζέγγηζε)



0-100
100-200






200-300





300-400
400-500




500 θαη πάλω



ρώξα _______________
Αλώηαηε εθπαίδεπζε
εηδηθόηεηα ____________

Φώξα θαη θνξέαο
(όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ)


Πξηλ μεθηλήζεηε ηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ηεο λ. ειιεληθήο,
γλσξίδαηε ειιεληθά:

ρώξα _______________
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
εηδηθόηεηα ____________



Καζόινπ



Αξθεηά



Καιά



ρώξα _______________

Βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο

Τίηινη ζπνπδώλ πνπ θαηέρεηε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα
Χξνλνινγία

Τίηινο

Εξγαζία
Σπνπδέο
Τνπξηζκόο
Οηθνγέλεηα
Πξνζωπηθό
ελδηαθέξνλ







Γηαηί καζαίλεηε ειιεληθά;
Άιινη ιόγνη (εμεγήζηε): ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Έρεηε επηζθεθζεί ηελ Διιάδα;
Μέλεηε κόληκα ζηελ Διιάδα;

ΝΑΙ



ΟΦΙ



Γηα πνην ιόγν ηελ επηζθεθηήθαηε;

γηα δηαθνπέο

γηα ζπνπδέο

νηθνγέλεηα

γηα εξγαζία
άιινη ιόγνη (εμεγήζηε):

Πόζνλ θαηξό κείλαηε ή κέλεηε ζηελ
Διιάδα;

Έρεηε Έιιελεο θίινπο:

ΝΑΙ


ΟΦΙ


Σε πνηα γιώζζα ζπλελλνείζηε καδί ηνπο;
Πνηεο άιιεο γιώζζεο (εθηόο από ηε κεηξηθή ζαο) γλσξίδεηε θαη πόζν θαιά ηηο μέξεηε;
Γιώζζα

όρη θαιά

Διιεληθά κηιάηε

θαιά

Πνηέ

ζπάληα

πνιύ θαιά

ζπρλά

πάληα

Με ηνλ παηέξα ζαο
Με ηε κεηέξα ζαο

Με ηνλ αδεξθό/ή ζαο
Με ην/ηε ζύδπγό ζαο
Με ηνπο ζπγγελείο ζαο
Με ηνπο θίινπο ζαο
Σην ζρνιείν ζαο
Σην ζρνιείν όπνπ καζαίλεηε ηα ειιεληθά
Σηελ εξγαζία ζαο
Σηε γεηηνληά ζαο
Σε θαηαζηήκαηα/εζηηαηόξηα
Όηαλ ηαμηδεύεηε
Γηαηί ζέιεηε ην πηζηνπνηεηηθό;

Ηκεξνκελία: ______________________________

Υπνγξαθή: ______________________________

