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Κέντρο Γλωσσών-ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2022-2023
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Άνδρας

Γυναίκα

Άλλο

Φύλο: * 1.

17-20 ετών

21-24 ετών

25 ετών και πάνω

Ηλικία: * 2.



Ελληνόφωνο, Ενιαίο Λύκειο

Γαλλόφωνο

Αγγλόφωνο

Τεχνική Σχολή

Άλλο

Από ποιο σχολείο έρχεστε; * 3.

Λευκωσίας

Λεμεσού

Πάφου

Λάρνακας

Αμμοχώστου

Σε ποια επαρχία διαμένετε; * 4.

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο+ έτος

Σε ποιο έτος σπουδών φοιτάτε; * 5.



Δεν εργοδοτούμαι

Μερική απασχόληση

Πλήρης απασχόληση

Στο παρόν στάδιο εργοδοτείστε; * 6.



Ιατρική Σχολή

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Οικονομικών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Ψυχολογίας

Σε ποιο Τμήμα έχετε γίνει δεκτή/δεκτός; * 7.



ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών:8.

Α1-Α2,
Αρχάριο

Β1-Β2,
Μέσο

C1-C2,
Προχωρημ

ένο

Γνώση οποιονδήποτε άλλων γλωσσών:9.

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Τουρκικά

Ρωσικά

Κινεζικά



Πού διδαχθήκατε την κάθε γλώσσα;10.

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο
Φροντιστή

ριο Αλλού

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Τουρκικά

Ρωσικά

Κινεζικά



ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας; 
Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που έχετε λάβει και 
το έτος απόκτησης.

11.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

12.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΓΑΛΛΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
γλώσσας; Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που 
έχετε λάβει και το έτος απόκτησης.

13.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

14.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
γλώσσας; Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που 
έχετε λάβει και το έτος απόκτησης.

15.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

16.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΙΤΑΛΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας; 
Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που έχετε λάβει και 
το έτος απόκτησης.

17.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

18.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 
γλώσσας; Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που 
έχετε λάβει και το έτος απόκτησης.

19.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

20.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
γλώσσας; Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που 
έχετε λάβει και το έτος απόκτησης.

21.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

22.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΡΩΣΙΚΑ

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΡΩΣΙΚΗΣ γλώσσας; 
Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που έχετε λάβει και 
το έτος απόκτησης.

23.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΡΩΣΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

24.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



KINEZIKA

Κατέχετε οποιδήποτε πιστοποιητικό γνώσης της ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ 
γλώσσας; Παρακαλώ δηλώστε το πιστοποιητικό, το βαθμό που 
έχετε λάβει και το έτος απόκτησης.

25.

Πόσο χρήσιμη νομίζετε ότι μπορεί να είναι η γνώση της ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ 
γλώσσας στους παρακάτω τομείς;

26.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

α)
Καθημερινή
επικοινωνία
στην Κύπρο:

β)
Οικονομικά -
Διοίκηση
Επιχειρήσεω
ν:

γ)
Διδασκαλία -
Εκπαίδευση:

δ) Τέχνη -
Πολιτισμός:

ε) Τουρισμός:

ζ) Διεθνείς
σχέσεις

η) Δημόσια
διοίκηση
(νομολογία,
δικαιοσύνη,
κ.λ.π.)



θ)
Τεχνολογία

ι) Θετικές
επιστήμες

κ) εξεύρεση
εργασίας
στην Κύπρο

λ) εξεύρεση
εργασίας στο
εξωτερικό

μ) συνέχιση
σπουδών



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σε ποιο βαθμό νιώθετε άνετα να χρησιμοποιείτε:27.

Καθόλου

Καθόλου

Λίγο

Λίγο

Μέτριο

Μέτριο

Μεγάλο

Μεγάλο

Πολύ
μεγάλο

Πολύ
μεγάλο

(α)
Ηλεκτρονικό
υπολογιστή

(β)
Επεξεργαστή
κειμένων π.χ.
Word

(γ) Φύλλα
εργασίας π.χ.
Excel

(δ) Βάσεις
δεδομένων
π.χ. Access

(ε)
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
π.χ. Outlook

(ζ) Λογισμικό
παρουσιάσε
ων π.χ.
Powerpoint

(η) Λογισμικό
για το
διαδίκτυο
π.χ. Google
Chrome

θ)
Πλατφόρμες
τηλεκπαίδευ
σης π.χ.
Zoom, MS
Teams

)



Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Tablet

Smart phone (έξυπνο κινητό)

Ποια από τα ακόλουθα κατέχετε;28.

Πόσο συχνά εκτελείτε τα ακόλουθα για λόγους ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;29.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

ι)
Εκπαιδευτικέ
ς
πλατφόρμες
π.χ.
Blackboard,
Moodle

(α) Έχω
επαφή με
συμφοιτητές
και φίλους

(β) Διαβάζω
και στέλνω
email

(γ) Στέλνω
μηνύματα
(SMS)

(δ) Διαβάζω/
γράφω blogs

(ε)
Χρησιμοποιώ
wikis

(ζ) Ακούω
podcasts

(η)



Πόσο συχνά εκτελείτε τα ακόλουθα για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ;30.

Ελάχιστα

Ελάχιστα

Μέτρια

Μέτρια

Πάρα πολύ

Πάρα πολύ

Συμμετέχω
σε κοινωνικά
δίκτυα π.χ.
Facebook

(θ) Παίζω
παιχνίδια

(ι) Κατεβάζω/
ακούω
μουσική

(κ)
Κατεβάζω/
βλέπω βίντεο

(λ) Ανεβάζω
ήχο,
φωτογραφίε
ς, βίντεο σε
κοινωνικά
δίκτυα

(α) Έχω
επαφή με
συμφοιτητές
και φίλους

(β) Διαβάζω
και στέλνω
email

(γ) Στέλνω
μηνύματα
(SMS)

(δ) Διαβάζω/
γράφω blogs

(ε)
Χρησιμοποιώ
wikis



This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form
owner.

Microsoft Forms

(ζ) Ακούω
podcasts

(η)
Συμμετέχω
σε κοινωνικά
δίκτυα π.χ.
Facebook

(θ) Παίζω
παιχνίδια

(ι) Κατεβάζω/
ακούω
μουσική

(κ)
Κατεβάζω/
βλέπω βίντεο

(λ) Ανεβάζω
ήχο,
φωτογραφίε
ς, βίντεο σε
κοινωνικά
δίκτυα


