Ερωτηματολόγιο1

Babel Language Centre®
1

Όνομα (προαιρετικό):
Φύλο:

Άντρας 

Γυναίκα 

2

Χώρα προέλευσης:

3

Ομάδα ηλικίας:

20-35 

4

Παιδεία/Εκπαίδευση:

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Κολλέγιο/Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακές σπουδές

35-50 

50-65 







Σε ποια χώρα ολοκληρώσατε την παιδεία σας;
5

Πόσον καιρό ζείτε στην Ελλάδα;
1-6 μήνες
4-5 χρόνια

6




Βρίσκεστε στην Ελλάδα για:

6-12 μήνες
5-10 χρόνια




1-3 χρόνια
10 χρόνια +




Επαγγελματικούς λόγους
Οικογενειακούς λόγους
Σύζυγος δουλεύει στην Ελλάδα
Προσωπικούς λόγους
Τουρισμό
Άλλους λόγους








Παρακαλώ εξηγήστε:
7

Δουλεύετε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή;

Ναι



Όχι



Αν «ναι», τι δουλειά κάνετε;
8

Αν δουλεύετε στην Ελλάδα, τι γλώσσα / γλώσσες χρησιμοποιείτε στη δουλειά σας;
(α)

(β)

(γ)

9

Έχετε δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα;

Ναι



Όχι



10

Ενδιαφέρεστε να δουλέψετε στην Ελλάδα;

Ναι



Όχι



11

Τι κάνατε πριν έρθετε στην Ελλάδα;

12

Πόσον καιρό θα μείνετε στην Ελλάδα;
6-12 μήνες

13



1-3 χρόνια 

4-5 χρόνια 

5-10 χρόνια 

Επ’ αόριστον



Μαθαίνετε Ελληνικά:
Για επαγγελματικούς λόγους 
Θέλω να νιώσω πιο άνετα εδώ 
Για άλλους λόγους 

Από προσωπικό ενδιαφέρον
Τα χρειάζομαι στην καθημερινή μου ζωή




Παρακαλώ εξηγήστε:
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14

Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται τα Ελληνικά σας;
Βασικό 

Μέσο 

Προχωρημένο 

15

Έχετε ξαναμελετήσει Ελληνικά;

Ναι

16

Αν «ναι» ποια ήταν η εμπειρία σας;

Μου άρεσε
Το βρήκα μάλλον δύσκολο
Το βρήκα πολύ δύσκολο
Δεν μου άρεσε καθόλου

17

Χρησιμοποιείτε τα Ελληνικά: Με Έλληνες φίλους  Σε κοινωνικές περιστάσεις 
Με ξένους φίλους  Συναδέλφους στη δουλειά 
Με τον / την σύζυγό μου 
Δεν τα χρησιμοποιώ έξω από την αίθουσα διδασκαλίας 

18

Όχι









Πόσο σημαντικό είναι για σας να μάθετε Ελληνικά;
Πολύ σημαντικό 

Σημαντικό 

Όχι πολύ σημαντικό  Καθόλου σημαντικό 

Άλλα σχόλια:
19

Για ποιους λόγους θα λέγατε είναι σημαντικό για σας να μάθετε Ελληνικά;
1
2
3

20

Ποιες διδακτικές δραστηριότητες βρίσκετε πιο χρήσιμες για την καθημερινή σας ζωή;
Ασκήσεις ομιλίας
Ασκήσεις ανάγνωσης

21

Πώς θα αξιολογούσατε της γνώση σας για την ελληνική κουλτούρα;
Άριστη 

22

Πολύ καλή 

Καλή

Περιορισμένη 

Φτωχή 

Πώς μαθαίνετε για διαφορετικές όψεις του ελληνικού πολιτισμού;
Φίλοι/Οικογένεια 
Απ’ τη σχολή μου 

23

Ασκήσεις γραμματικής 
Όλες τις δραστηριότητες 




Ξένες εφημερίδες/ΤV 
Λέσχες / Οργανισμούς 

Ελληνικές εφημερίδες/TV 
Διαδίκτυο 

Με ποιο από τα παρακάτω αντιμετωπίζετε τις περισσότερες δυσκολίες;
(Please tick one or more).
Κατανόηση συναδέλφων στη δουλειά
Καθημερινές δραστηριότητες
(ψώνια, υπηρεσίες, κ.λπ.)
Κοινωνικές δραστηριότητες
Άλλα σχόλια:

© δπ&χς 2009-2010





Κατανόηση συγγενών / φίλων
Κατανόηση ειδήσεων (ράδιο / τηλεόραση)
Κατανόηση του ελληνικού τρόπου ζωής
Διατύπωση σκέψεων και συναισθημάτων
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24

Ποιος σας βοηθάει με τη γλώσσα στις καθημερινές σας δραστηριότητες;
Οικογένεια

Έλληνες φίλοι 
Ξένοι φίλοι

Συνάδελφοι 
Λέσχες / Οργανισμοί 
Τα καταφέρνω μόνος μου / μόνη μου 
 Άλλο (εξηγήστε):

25

Τσεκάρετε ένα από τα παρακάτω:
Έχω μόνο ξένους φίλους 

26

Έχω μόνο Έλληνες φίλους 

Έχω ξένους φίλους και Έλληνες 

Ποιο από τα παρακάτω συνέβαλε περισσότερο στην ενσωμάτωσή σας στην εδώ κοινωνία;
Σύζυγος 

Οικογένεια συζύγου 

Φίλοι 

Τα Ελληνικά 

Δουλειά 

 Άλλο (εξηγήστε):
27

Πόσο σημαντικό είναι για σας να ενσωματωθείτε στην ελληνική κοινωνία;
Πολύ σημαντικό 

28

Σημαντικό 

Όχι πολύ σημαντικό  Καθόλου σημαντικό 

Αναφέρετε δύο παράγοντες που θα βοθούσαν στην καλύτερη ενσωμάτωσή σας.
1
2

29

Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας πριν έρθετε να ζήσετε στην Ελλάδα;
Ήμουν ενθουσιασμένος / η που θα ζούσα σε μια νέα χώρα.
Είχα αμφιβολίες ια τη ζωή μου σε μια χώρα σαν την Ελλάδα.
Είχα όρεξη να μάθω Ελληνικά και να ζήσω την κουλτούρα.
Ανησυχούσα για την ζωή της οικογένειάς μου.
Ανησυχούσα για το σχολείο και την παιδεία των παιδιών μου.
Ανησυχούσα για το επαγγελματικό μέλλον του/της συζύγου μου
Ανησυχούσα για το δικό μου επαγγελματικό μέλλον.
Ανησυχούσα για τη δουλειά μου εδώ.
Είχα ζήσει στην Ελλάδα πριν / παλαιότερα.
Είχα ξαναέρθει στην Ελλάδα για διακοπές.
Δεν είχα συγκεκριμένες προσδοκίες.

30













Από την ημέρα της άφιξής σας, έχουν αλλάξει οι προσδοκίες σας; Ναι 

Όχι 

Αν «ναι», παρακαλώ εξηγήστε:
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