
Ερωτηματολόγιο Ιστορικού Γλώσσας  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://blclab.org/lhq3/ για online χρήση και για παραπομπή 

 

(1) Αριθμός Συμμετέχοντος  (2) Ηλικία  

(3) Φύλο  Άντρας  Γυναίκα  Μη-Δυϊκό  Άσχετο 

(4) Εκπαίδευση 

 Μεταπτυχιακό

/Διδακτορικό  
 ΑΕΙ/ΤΕΙ (Πτυχίο) 

 Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 Λύκειο  Γυμνάσιο  Άλλο:                  

(5) Εκπαίδευση 

γονέων 

Πατέρας 

 Μεταπτυχιακό

/Διδακτορικό  
 ΑΕΙ/ΤΕΙ (Πτυχίο) 

 Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 Λύκειο  Γυμνάσιο  Άλλο:                  

Μητέρα 

 Μεταπτυχιακό

/Διδακτορικό  
 ΑΕΙ/ΤΕΙ (Πτυχίο) 

 Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 Λύκειο  Γυμνάσιο  Άλλο:                  

(6) Παρακαλώ, υποδείξτε 

το κυρίαρχό σας χέρι (το 

χέρι με το οποίο γράφετε) 

 Είμαι δεξιόχειρας  Είμαι αριστερόχειρας 
 Γράφω και με τα δύο 

χέρια 

 

(7) Υποδείξτε την/τις μητρική/ές γλώσσα/ες και όποια άλλη γλώσσα έχετε μελετήσει ή μάθει, την ηλικία στην 

οποία αρχίσατε να χρησιμοποιείτε κάθε γλώσσα ως προς την κατανόηση του προφορικού λόγου, την ομιλία, 

την ανάγνωση και τη γραφή, και το συνολικό αριθμό των ετών που χρησιμοποιείτε κάθε γλώσσα. 

*Για τα "Έτη χρήσης", μπορεί να έχετε μάθει μια γλώσσα, να σταματήσατε να τη χρησιμοποιείτε, και αργότερα να αρχίσατε να τη χρησιμοποιείτε ξανά. 

Παρακαλούμε αναφέρετε το συνολικό αριθμό ετών. 

Γλώσσα Κατανόηση 

Προφορικού Λόγου 

Ομιλία Ανάγνωση Παραγωγή 

Γραπτού Λόγου 

Έτη χρήσηςa* 

      

      

      

      

 

(8) Πού είναι η χώρα καταγωγής σας  

(9) Ποια είναι η τωρινή χώρα κατοικίας σας    

 

(10) Εάν έχετε ζήσει ή ταξιδέψει σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα κατοικίας σας για τρεις ή 

περισσότερους μήνες, υποδείξτε το όνομα της χώρας, τη διάρκεια της παραμονής σας (σε μήνες), τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούσατε, και τη συχνότητα της χρήσης της γλώσσας για κάθε χώρα. 

Σημείωση: Ενδέχεται να έχετε πάει στη χώρα πολλές φορές, καθεμία για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Προσθέστε όλα τα ταξίδια μαζί. 

Ποτέ      Σπάνια  Μερικές φορές  Τακτικά    Συχνά     Συνήθως   Πάντα 

1         2           3           4          5          6         7 

Χώρα Διάρκεια παραμονής (σε 

μήνες)* 

Γλώσσα Συχνότητα Χρήσης 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

 

https://blclab.org/lhq3/


(11) Παρακαλώ, υποδείξτε τον τρόπο με τον οποίο μάθατε ή αποκτήσατε τις ξένες γλώσσες που μιλάτε. 

* π.χ. μετανάστευση σε άλλη χώρα όπου η κυρίαρχη γλώσσα είναι διαφορετική από τη μητρική σας γλώσσα, οπότε μαθαίνετε αυτή τη γλώσσα μέσω της 

εμβάθυνσης στο γλωσσικό περιβάλλον. 

Ξένη γλώσσα Τρόπος εκμάθησης* Παρακολουθώντας 

μαθήματα 

Είμαι αυτοδίδακτος/η 

    

    

    

    

 

(12) Υποδείξτε την ηλικία στην οποία αρχίσατε να χρησιμοποιείτε καθεμιά από τις γλώσσες που έχετε 

μελετήσει ή μάθει στα παρακάτω περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής γλώσσας). 

Γλώσσα Στο σπίτι Με φίλους Στο σχολείο Στην εργασία Λογισμικό 

Γλώσσας 

Διαδικτυακά 

Παιχνίδια 

       

       

       

       

 

(13) Υποδείξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοί σας για τη διδασκαλία σε κάθε εκπαιδευτική 

βαθμίδα. Εάν η γλώσσα διδασκαλίας άλλαξε κατά τη διάρκεια κάποιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, υποδείξτε 

επίσης τη γλώσσα στην οποία άλλαξε ("Άλλαξε σε"). Εάν είχατε δίγλωσση διδασκαλία σε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική βαθμίδα, απλά επιλέξτε το κουτάκι "Και οι δύο γλώσσες". 

Περιβάλλον Γλώσσα (Άλλαξε σε) Και οι δύο γλώσσες 

Δημοτικό    

Γυμνάσιο    

Λύκειο    

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση    

 

(14) Βαθμολογήστε την ικανότητά σας στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Με άλλα λόγια πόσο καλός/ή νιώθετε 

ότι είστε στο να μαθαίνετε καινούργιες γλώσσες, σε σχέση με τους φίλους σας ή άλλα άτομα που γνωρίζετε; 

Ελλιπέστατη     Ελλιπής   Περιορισμένη    Μέτρια         Καλή       Πολύ καλή      Άριστη 

 1             2         3           4           5           6           7 

 

(15) Βαθμολογήστε την τωρινή σας ικανότητα ως προς την κατανόηση του προφορικού λόγου, την ομιλία, 

την ανάγνωση και τη γραφή σε καθεμιά από τις γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει (συμπεριλαμβανομένης 

της μητρικής γλώσσας).  

Ελλιπέστατη     Ελλιπής   Περιορισμένη    Μέτρια        Καλή       Πολύ καλή      Άριστη 

1              2          3             4            5             6             7 

Γλώσσα Κατανόηση 

Προφορικού Λόγου 

Ομιλία Ανάγνωση Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

     

     

     

     

 

 

 



(16) Βαθμολογήστε την ύπαρξη της προφοράς της μητρικής σας γλώσσας κατά την ομιλία καθεμιάς από τις 

γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει. 

Ανύπαρκτη   Πολύ αδύναμη  Αδύναμη      Μέτρια      Έντονη     Πολύ έντονη     Ακραία 

1              2          3             4            5             6             7 

Γλώσσα Προφορά 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7. 

 

(17) Εάν έχετε εξεταστεί σε επίσημο τεστ γλωσσομάθειας (όπως Lower, Proficiency, TOEFL), υποδείξτε το 

όνομα του τεστ, τη γλώσσα που αξιολογήθηκε και το βαθμό που λάβατε για το καθένα. Εάν δε θυμάστε τον 

ακριβή βαθμό, τότε υποδείξτε τον "κατά προσέγγιση βαθμό". 

Τεστ Έτος εξέτασης Γλώσσα Βαθμός Βαθμός κατά προσέγγιση 

     

     

     

     

 

(18) Υπολογίστε περίπου πόσες ώρες την ημέρα κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες σε καθεμία από τις 

γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής γλώσσας). 

Γλώσσα Βλέπω 

τηλεόραση 

Ακούω 

ραδιόφωνο / 

στο διαδίκτυο 

Διαβάζω 

για 

ψυχαγωγία 

Διαβάζω για 

το σχολείο / 

την εργασία 

Γράφω για 

το σχολείο / 

την εργασία 

Χρήση 

κοινωνικών μέσων 

και διαδικτύου 

       

       

       

       

 

(19) Υπολογίστε περίπου πόσες ώρες την ημέρα μιλάτε με τις παρακκάτω ομάδες ατόμων χρησιμοποιώντας 

καθεμιά από τις γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής γλώσσας). 

*Συμπεριλάβετε σημαντικούς άλλους σε αυτή την κατηγορία, εάν δεν τους συμπεριλάβατε ως μέλη οικογένειας (π.χ. σύζυγος). 

**Συμπεριλάβετε οποιονδήποτε στο περιβάλλον εργασίας (π.χ. αν είστε εκπαιδευτικός, συμπεριλάβετε τους/τις μαθητές/τριες ως συνεργάτες/ιδες). 

Γλώσσα Μέλη οικογένειας Φίλοι* Συμμαθητές

/τριες/Συμφοιτητές/τριες 

Άλλοι (συνάδελφοι 

**, συγκάτοικοι κ.λπ.) 

     

     

     

     

 

  



(20) Εάν χρησιμοποιείτε μικτή γλώσσα στην καθημερινή σας ζωή, υποδείξτε τις γλώσσες που συνδυάζετε και 

υπολογίστε τη συχνότητα του συνδυασμού σε μια κανονική συζήτηση με τις παρακάτω ομάδες ανθρώπων. 

Ποτέ      Σπάνια  Μερικές φορές  Τακτικά    Συχνά     Συνήθως   Πάντα 

1          2          3          4          5          6         7 

 Γλώσσα 1 Γλώσσα 2 Συχνότητα συνδυασμού 

Μέλη οικογένειας    

Φίλοι    

Συμμαθητές

/τριες/Συμφοιτητές/τριες 

   

Συνεργάτες/τιδες    

 

(21) Σε ποια γλώσσα επικοινωνείτε καλύτερα ή νιώθετε πιο άνετα ως προς την κατανόηση του προφορικού 

λόγου, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή σε καθένα από τα παρακάτω περιβάλλοντα; Μπορείτε να 

επιλέξετε την ίδια γλώσσα για όλα ή για κάποια από τα παρακάτω πεδία. 

 Κατανόηση 

Προφορικού Λόγου 

Ομιλία Ανάγνωση Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου 

Στο σπίτι     

Με φίλους     

Στο σχολείο     

Στην εργασία     

 

(22) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε καθεμία από τις γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει για τις παρακάτω 

δραστηριότητες; (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής γλώσσας) 

*Αυτό περιλαμβάνει φωνές, βωμολοχίες, εκδήλωση τρυφερότητας κ.τ.λ.  **Αυτό περιλαμβάνει την αρίθμηση, τον υπολογισμό φιλοδωρήματος κ.τ.λ.  ***

Αυτό περιλαμβάνει αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς ταυτότητας κ.τ.λ. 

Ποτέ      Σπάνια  Μερικές φορές  Τακτικά    Συχνά     Συνήθως   Πάντα 

1         2          3          4          5          6         7 

Γλώσσα Σκέφτομαι 
Μιλώ στον 

εαυτό μου 

Έκφραση 

συναισθημάτων* 

Ονειρεύο

μαι 

Αριθμητικ

ή** 

Ανάκληση 

αριθμών*** 

Προσευ

χή 

        

        

        

        

 

(23) Τι ποσοστό των φίλων σας μιλά καθεμία από τις γλώσσες που έχετε μελετήσει ή μάθει; 

(συμπεριλαμβανομένης της μητρικής γλώσσας) 

Γλώσσα Ποσοστό 

           % 

           % 

           % 

           % 

 

  



(24) Με ποιες κουλτούρες/γλώσσες ταυτίζεστε περισσότερο έντονα; Βαθμολογήστε την ταύτισή σας στις 

παρακάτω κατηγορίες για κάθε κουλτούρα/γλώσσα. 

Ανύπαρκτη   Πολύ αδύναμη  Αδύναμη      Μέτρια      Έντονη     Πολύ έντονη     Ακραία 

1              2          3             4            5             6             7 

Κουλτούρα Τρόπος ζωής Φαγητό Μουσική Τέχνη Πόλεις Αθλητικές 

Ομάδες 

       

       

       

       

 

(25) Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο σχολίων για να υποδείξετε επιπλέον απαντήσεις σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ερωτήσεις που πιστεύετε ότι περιγράφουν καλύτερα το γλωσσικό σας υπόβαθρο ή χρήση 

 

 

 

 

(26) Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο σχολίων για να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες για το γλωσσικό 

σας υπόβαθρο ή χρήση. 

 

 

 

 

(27) Μιλάτε ή χρησιμοποιείτε και οποιεσδήποτε διαλέκτους των γλωσσών που γνωρίζετε; Παρακαλώ 

ονομάστε τις διαλέκτους αυτές και τον βαθμό στον οποίο τις χρησιμοποιείτε. 

 

 

 

 


