Εισαγωγή:
Σας παρακαλώ να σημειώσετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω
προτάσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.
Σε αυτό το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος αποκλειστικά για λόγους
συντομίας των ερωτήσεων.
Παράδειγμα:
Συμφωνώ Συμφωνώ Δεν ξέρω
απόλυτα

Δε συμφωνώ Δε συμφωνώ
καθόλου

Το ελληνικό κρασί
είναι καλύτερο από το
√
γερμανικό.
Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εκφράσετε την άποψή σας. Παρακαλώ ακολουθήστε το
ένστικτό σας απαντώντας στις ερωτήσεις χώρις να σκέφτεστε πολύ.
Μέρος Α: Η άποψή σας για τους Έλληνες στη Γερμανία
Συμφωνώ Συμφωνώ Δεν ξέρω
απόλυτα
Οι Έλληνες της
Γερμανίας είναι
συμπαθητικοί.
Θα ήθελα να γνωρίσω
περισσότερους
Έλληνες στη Γερμανία.
Οι Έλληνες έχουν μια
σημαντική επιρροή
στον γερμανικό
πολιτισμό.
Όσο περισσότερους
Έλληνες γνωρίζω εδώ,
τόσο πιο σημαντικό
είναι για μένα να
διατηρήσω τα ελληνικά
μου.
Υπάρχουν σημαντικοί
Γερμανοί ελληνικής
καταγωγής.
Η ελληνική πολιτιστική
κληρονομιά αποτελεί
σημαντικό μέρος της
γερμανικής
ταυτότητας.
Η Γερμανία ωφελείται
από τους Έλληνες που
ζουν εκεί επειδή είναι
ευγενικοί και
κοινωνικοί

Δε
συμφωνώ

Δε
συμφωνώ
καθόλου

Μέρος 2: Η άποψή σας για τις ξένες γλώσσες
Συμφωνώ Συμφωνώ Δεν ξέρω
απόλυτα
Όταν βρίσκομαι στο
εξωτερικό μου αρέσει
να μιλάω την τοπική
γλώσσα.
Είναι πολύ σημαντικό
να ξέρει κανείς ξένες
γλώσσες.
Θα μου άρεσε να μιλάω
τέλεια μια άλλη ξένη
γλώσσα.
Θα μου άρεσε να
διαβάζω ξένη
λογοτεχνία στο
πρωτότυπο και όχι από
μετάφραση.
Θα μου άρεσε να
διαβάζω εφημερίδες
και περιοδικά σε άλλες
γλώσσες.
Θα ήθελα να μάθω
περισσότερες ξένες
γλώσσες.
Αν επρόκειτο να μείνω
για μεγάλο χρονικό
διάστημα στο
εξωτερικό θα
προσπαθούσα να μάθω
την τοπική γλώσσα
(ακόμη και σε
περίπτωση που θα
μπορούσα να
συνεννοηθώ στα
αγγλικά).
Μου αρέσει να γνωρίζω
άτομα που μιλάνε μια
ξένη γλώσσα και να
τους ακούω να τη
μιλάνε.
Το να μαθαίνεις ξένες
γλωσσες είναι
διασκεδαστικό.

Δε
συμφωνώ

Δε
συμφωνώ
καθόλου

Μέρος 3: Η άποψή σας για τους Έλληνες στην Ελλάδα
Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ

Δεν ξέρω

Δε συμφωνώ

Δε συμφωνώ
καθόλου

Δεν ξέρω

Δε συμφωνώ

Δε συμφωνώ
καθόλου

Οι Έλληνες
είναι
διακριτικοί.
Η στάση μου
απέναντι
στους
Έλληνες είναι
θετική.
Οι Έλληνες
είναι άξιοι
εμπιστοσύνης.
Οι Έλληνες
είναι
φιλόξενοι.
Οι Έλληνες
είναι
ευχάριστοι.
Οι Έλληνες
είναι
γενναιόδωροι.
Οι Έλληνες
είναι
ευγενικοί
Οι Έλληνες
είναι
ειλικρινείς.
Οι Έλληνες
είναι έντιμοι
Μέρος 4: Η άποψή σας για τους Γερμανούς
Συμφωνώ
απόλυτα
Οι Γερμανοί
συμπαθητικοί.
Θα ήθελα να
γνωρίσω
περισσότερους
Γερμανούς.
Οι Γερμανοί
είναι
διακριτικοί.
Η στάση μου
απέναντι
στους
Γερμανούς

Συμφωνώ

είναι θετική.
Οι Γερμανοί
είναι άξιοι
εμπιστοσύνης.
Οι Γερμανοί
είναι
φιλόξενοι.
Οι Γερμανοί
ευχάριστοι.
Οι Γερμανοί
είναι
γενναιόδωροι.
Οι Γερμανοί
είναι
ευγενικοί.
Οι Γερμανοί
είναι
ειλικρινείς.
Οι Γερμανοί
είναι έντιμοι.
Μέρος 5: Τι σημαίνει η κάθε γλώσσα για εσάς;
Γερμανικά
Σκέφτομαι σε
αυτήν τη
γλώσσα.
Ονειρεύομαι σε
αυτήν τη
γλώσσα.
Μετράω σε
αυτήν τη
γλώσσα.
Προσεύχομαι σε
αυτή τη
γλώσσα.
Έχω
πλουσιότερο
λεξιλόγιο σε
αυτήν τη
γλώσσα.
Έχω καλύτερη
προφορά σε
αυτήν τη
γλώσσα.
Καταλαβαίνω
αυτήν τη

Κυρίως
γερμανικά

Και
γερμανικά
και ελληνικά

Κυρίως
ελληνικά

Ελληνικά

γλώσσα χωρίς
να σκεφτώ
πολύ.
Σε αυτήν τη
γλώσσα
αναγνωρίζω
καλύτερα τις
διαλέκτους.
Σε αυτήν τη
γλώσσα
αναγνωρίζω
καλύτερα
εκφράσεις της
αργκό.
Σε αυτήν τη
γλώσσα μπορώ
να διακρίνω το
γραμματικά
σωστό από το
γραμματικά
λανθασμένο.
Σε αυτήν τη
γλώσσα ξέρω
να μεταφράζω
από άλλες
γλώσσες.
Σε αυτήν τη
γλώσσα λέω και
καταλαβαίνω
αστεία.
Συνήθως βρίζω
σε αυτήν τη
γλώσσα.
Νιώθω ότι αυτή
η γλώσσα μου
ανήκει
περισσότερο.
Ταυτίζομαι με
αυτήν τη
γλώσσα.
Μιλάω αυτήν τη
γλώσσα με τους
φίλους μου.
Χρησιμοποιώ
αυτήν τη
γλώσσα στην
καθημερινότητά
μου.

