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Σο Γραφείο υντονιςτή Εκπαίδευςησ τησ Ελληνικήσ
Πρεςβείασ ςτο Λονδίνο

Οι περιοχζσ ευκφνθσ του Γραφείου Συντονιςτι
Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ ςτο Λονδίνο είναι:
• Μεγάλθ Βρετανία
• Ιρλανδία
• ουθδία
• Νορβθγία
• Φινλανδία
• Δανία
• Λικουανία
• Εςκονία
• Λετονία

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

κοποί τησ Ελληνόγλωςςησ Εκπαίδευςησ ςτο εξωτερικό (1)
Άρκρο 1. (Ν. 4415/2016)
κοπόσ και πεδίο εφαρμογισ 1. Σκοπόσ των διατάξεων του

Κεφαλαίου Αϋ του νόμου είναι θ ρφκμιςθ του πλαιςίου για τθν
ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και τθν ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων ςτον
τομζα τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, με ςτόχο
τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και βελτίωςι τθσ, ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των ελλθνικισ καταγωγισ μακθτϊν
του εξωτερικοφ και των ατόμων μθ ελλθνικισ καταγωγισ που
επικυμοφν να γνωρίςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον πολιτιςμό
και ειδικότερα:
α) θ υποςτιριξθ τθσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατά τόπουσ ιδιαιτερότθτεσ και
ανάγκεσ ςτο πλαίςιο μιασ ςυνεχϊσ ενιςχυόμενθσ
πολυπολιτιςμικισ φυςιογνωμίασ των ςφγχρονων κοινωνιϊν,

κοποί τησ Ελληνόγλωςςησ Εκπαίδευςησ ςτο εξωτερικό (2)
Άρκρο 1. (Ν. 4415/2016)

β) θ παιδαγωγικι υποςτιριξθ των ελλθνικισ καταγωγισ μακθτϊν
του εξωτερικοφ, ϊςτε αφενόσ μεν να επιτυγχάνεται θ ζνταξθ
των Ελλινων μακθτϊν ςτθ χϊρα υποδοχισ με διατιρθςθ του
γλωςςικοφ και πολιτιςτικοφ δεςμοφ και επαφισ με τθν Ελλάδα
και τον πολιτιςμό τθσ και αφετζρου δε να εξαςφαλίηεται θ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα δφο εκπαιδευτικά ςυςτιματα τθσ
Ελλάδασ και τθσ χϊρασ υποδοχισ,
γ)θ προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν
ελλθνικι επιςτθμονικι, πολιτιςτικι και φυςικι κλθρονομιά,
δ) θ προϊκθςθ και ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ
προςπάκειασ για τθ διάδοςι τουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο,

κοποί τησ Ελληνόγλωςςησ Εκπαίδευςησ ςτο εξωτερικό (3)
ε) θ προϊκθςθ δίγλωςςων ςχολείων, με κφριεσ γλϊςςεσ τθν
ελλθνικι και τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ, με τθν
εκπόνθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν,
ςτ) θ ανάδειξθ και ανάπτυξθ των πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων
και τθσ εμπειρίασ τθσ ελλθνικισ ομογζνειασ και θ αξιοποίθςι
τθσ με τθ δθμιουργία δικτφων πολιτιςμικϊν ανταλλαγϊν,
η) θ υποςτιριξθ φορζων και δράςεων που αφοροφν ςτθν
ελλθνόγλωςςθ διδαςκαλία και ςτθν ζρευνα για τθν ελλθνικι
γλϊςςα και πολιτιςμό ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.
2. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε: α) μακθτζσ του εξωτερικοφ
ελλθνικισ καταγωγισ και β) μακθτζσ μθ ελλθνικισ καταγωγισ
που επικυμοφν να γνωρίςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον
πολιτιςμό.

Αναγνϊριςη και διατήρηςη των ΣΕΓ
• Η ελλθνικι πολιτεία ενιςχφει τθν Ελλθνόγλωςςθ
Εκπαίδευςθ με τθν ίδρυςθ των Σμθμάτων Ελλθνικισ
Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ (ΣΕΓ) και τθν απόςπαςθ
εκπαιδευτικϊν από τθν Ελλάδα (Ν. 4415/2016).

• Στουσ μακθτζσ παρζχονται ευκαιρίεσ να οικειοποιθκοφν
τθν ελλθνικι γλϊςςα και να αναπτφξουν τισ αξίεσ του
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, τισ οποίεσ τοφσ κλθροδότθςαν οι
γονείσ τουσ.
• Εκτόσ από τα μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ μποροφν
να διδάςκονται ελλθνικοί χοροί και τραγοφδια από τθν
Ελλάδα και τθν Κφπρο.

ουηδία: χολικό ζτοσ 2016-2017
4 εκπαιδευτικοί αποςπαςμζνοι από το
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων τοποθετήθηκαν ςτα
παρακάτω ςχολεία:
• ΣΕΓ αββατιάτικο χολείο τοκχόλμθσ (2)

• ΣΕΓ Göteborg – Borås (1)
• ΣΕΓ τοκχόλμθσ (1).

τοιχεία των αναγνωριςμζνων Σ.Ε.Γ.
Τα αναγνωριςμζνα Τ.Ε.Γ. διατθροφν ςε
ψθφιακι μορφι (Ν. 4415/2016 ):
α) θμεριςιο παρουςιολόγιο μακθτϊν ανά
ϊρα διδαςκαλίασ και
β) αρχείο των μακθτϊν τουσ που μετζχουν
ςτισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ
πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ.

Ενίςχυςη των αναγνωριςμζνων Σ.Ε.Γ.
Η ενίςχυςθ των αναγνωριςμζνων Τ.Ε.Γ. με αποςπαςμζνουσ
Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ μπορεί να γίνει εφόςον (άρκρο 5, παρ.
3, Ν. 4415/2016 ):
(α) ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει ςυνολικά τουσ πενιντα
(50),
(β) ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει ςυνολικά τουσ πενιντα
(50) και ανά τμιμα επιπζδου γλωςςομάκειασ τουσ ζξι (6),
(γ) ολοκλθρϊνουν τισ οριηόμενεσ ϊρεσ ανά επίπεδο και οι
μακθτζσ δεν απουςιάηουν ςε ποςοςτό άνω του 20% των
ωρϊν διδαςκαλίασ.
Σε διαφορικι περίπτωςθ, αν δεν πλθρείται κάποια από τισ
ανωτζρω προχποκζςεισ, θ ενίςχυςθ μπορεί να γίνεται μόνο με τθ
διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θλεκτρονικοφ ι ζντυπου και θ
λειτουργία των Τ.Ε.Γ. μπορεί να διακοπεί.

Αξιολόγηςη των Σμημάτων Ελληνικήσ Γλϊςςασ
και Πολιτιςμοφ (Σ.Ε.Γ.) - Ν. 4415/2016
Τα αναγνωριςμζνα Τ.Ε.Γ. αξιολογοφνται ανά τριετία (άρκρο
4, παρ. 4Β, 5Β) από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευμζνο φορζα για
τθν ελλθνικι γλϊςςα, ϊςτε:
α) να ακολουκοφν το εγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν.

β) να λειτουργοφν τουλάχιςτον τριάντα (30) εβδομάδεσ ανά
ζτοσ και ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ ανά εβδομάδα, που δεν
μπορεί να είναι λιγότερεσ από είκοςι (20) ςυνολικά για
όλα τα τμιματα διδαςκαλίασ.
Στθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ
των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ
ελλθνομάκειασ εξειδικευμζνου φορζα ελλθνικισ γλϊςςασ
και τα ποςοςτά επιτυχίασ.

Τποςτήριξη τησ Ελληνόγλωςςησ Εκπαίδευςησ
Εξειδικευμζνοι οργανιςμοί που ςτθρίηουν τθν εκμάκθςθ τθσ
ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ είναι:
• Σο Εργαςτιριο Διαπολιτιςμικϊν και Μεταναςτευτικϊν
Μελετϊν (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) με τθ διάκεςθ εκπαιδευτικοφ
υλικοφ, ζντυπου και θλεκτρονικοφ και τθν οργάνωςθ
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων (Δαμανάκθσ &
Χατηθδάκθ, 2014).
• Σο Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΚΕΓ). Οι μακθτζσ τθσ
ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ μποροφν να πιςτοποιιςουν
τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μετζχοντασ ςτισ
εξετάςεισ για το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ.

ΜΙΧΑΛΗ ΔΑΜΑΝΑΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΣΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ)

• Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ ιδρφκθκε το 1996.
• Ερευνά και προωκεί τα κζματα παιδείασ και
εκπαίδευςθσ των Ελλινων τθσ διαςποράσ.
• Καταρτίηει και επιμορφϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ
που καλοφνται να διδάξουν τθν Ελλθνικι ωσ
Δεφτερθ/Ξζνθ γλϊςςα ςε μακθτζσ ελλθνικισ και μθ
ελλθνικισ καταγωγισ ςτο εξωτερικό και το εςωτερικό.
• Παράγει διδακτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ
Ελλθνικισ, ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ και τθ
διδαςκαλία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.

Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ «Παιδεία Ομογενϊν» (1997-2008)
Πλο το εκπαιδευτικό υλικό, εκτόσ από τθν ζντυπθ μορφι του,
είναι αναρτθμζνο ςτον ιςτοχϊρο:

www.uoc.gr/diaspora

«Παιδεία Ομογενϊν» (1997-2008)
Γενικοί ςτόχοι ιταν θ διατιρθςθ, καλλιζργεια και προϊκθςθ
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτο
εξωτερικό και θ ανάπτυξθ μιασ κοινωνικο-πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ που κα ςυνάδει με τισ ςυνκικεσ κοινωνικοποίθςθσ
των μακθτϊν (Χατηθδάκθ, 2016). Ειδικότεροι ςτόχοι ιταν:
Παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι για μακθτζσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ
ςε διάφορεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ (θλικίεσ 6-18).

(www.ediamme.edc.uoc.gr)
Επιμόρφωςθ ομογενϊν και αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν (δια
ηϊςθσ, τθλεπιμόρφωςθ).
υγκρότθςθ δικτφων μεταξφ ςχολικϊν μονάδων και
εκπαιδευτικϊν ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ανά τον κόςμο.

Πρόγραμμα ΕΠΑ : «Ελλθνόγλωςςθ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτθ Διαςπορά» (2011-2014)
Πλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτθμζνο ςτον ιςτοχϊρο:

www.ediamme.edc.uoc.gr/ellinoglossi

«Ελλθνόγλωςςθ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτθ Διαςπορά» (2011-2014)
Ο κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ υλοποίθςθ ενόσ
διαδικτυακοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο να επιτρζπει ςε
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ αλλά και ςτοιχείων ιςτορίασ και πολιτιςμϊν τόςο
ςε ςυμβατικι τάξθ όςο και από απόςταςθ, χωρίσ περιοριςμοφσ τόπου
και χρόνου (Χατηθδάκθ, 2016). Στοχεφει:

•

ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ ενόσ πρότυπου ςυςτιματοσ
διδαςκαλίασ των Ελλινων τθσ διαςποράσ με άξονα τθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning),

•

ςτθν αναβάκμιςθ τθσ επιμόρφωςθσ των διδαςκόντων ςτο
εξωτερικό (με ζμφαςθ ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ ωσ δυνθτικοφσ
διδάςκοντεσ).

•

Σθ ςυγκρότθςθ Κοινοτιτων Μάκθςθσ και Πρακτικισ μεταξφ
εκπαιδευτικϊν ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ, χϊρεσ, θπείρουσ,
ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, κ.λπ.

ΣΕΙΕΣ (ΡΑΚΕΤΑ) ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ

Σειρά: Πράγματα και γράμματα
Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ ςε Ταχφρυκμα Τμιματα τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ

Σειρά: Ελλθνικά με τθν παρζα μου
Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ

Σειρά: Mαργαρίτα
Διδαςκαλία Στοιχείων Ιςτορίασ και Ρολιτιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ

Σειρά : Εμείσ και οι άλλοι
Σειρά : Από τθ ηωι των Ελλινων ςτθ Διαςπορά

To Κζντρο Ελληνικήσ Γλϊςςασ (ΚΕΓ)
• Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ λειτουργεί από το
1994. Είναι Ερευνθτικό Κδρυμα και εδρεφει ςτθ
Θεςςαλονίκθ.
• Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ λειτουργεί ωσ
επιτελικό όργανο ςε κζματα γλωςςικισ πολιτικισ
και τεκμθρίωςθσ των τάςεων τθσ νεοελλθνικισ
γλϊςςασ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό.

• Απαρτίηεται από τζςςερα επιςτθμονικά τμιματα:
Λεξικογραφίασ, Γλωςςολογίασ, τιριξθσ και
Προβολισ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Γλϊςςασ και
Λογοτεχνίασ.

To Κζντρο Ελληνικήσ Γλϊςςασ
Αποςτολι του είναι:
 θ ζρευνα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ
 θ ζρευνα τθσ γλωςςικισ αγωγισ και πολιτικισ
 θ πιςτοποίθςθ επάρκειασ τθσ ελλθνομάκειασ
 θ παραγωγι ερευνθτικοφ και διδακτικοφ υλικοφ και
ό,τι άλλο ςυντελεί ςτθν προβολι και διάδοςθ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ
 θ γλωςςικι ςτιριξθ και αρωγι των παλιννοςτοφντων
και του αποδιμου ελλθνιςμοφ
 θ ενίςχυςθ των διδαςκόντων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ςτο εςωτερικό και εξωτερικό.

Σο πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕ
elearning.greek-language.gr
• Το πρόγραμμα υλοποιικθκε για πρϊτθ φορά το
2007 και βραβεφτθκε με το βραβείο «Ευρωπαϊκό
ιμα Γλωςςϊν» για τθν καινοτομία του.
• Υλοποιείται για δζκατθ ςυνεχι φορά από το Κζντρο
Ελλθνικισ Γλϊςςασ.

Σο πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕ
To πρόγραμμα
υλοποιείται εξ
ολοκλιρου από
απόςταςθ
και αφορά μακιματα για
τθν εκπαίδευςθ
/κατάρτιςθ/επιμόρφωςθ
διδαςκόντων τθν
ελλθνικι γλϊςςα ςε
παιδιά και ςε ενθλίκουσ
ςε όλον τον κόςμο.

Bαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ:
• Η αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ
ξζνθσ/δεφτερθσ.
• Η από απόςταςθ υλοποίθςθ με διάχυςθ ςε όλον τον
κόςμο και με μεγάλο ανταποδοτικό όφελοσ.

• Η χαρτογράφθςθ και θ ςυηιτθςθ των προβλθμάτων
για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ.
• Η δικτφωςθ των διδαςκόντων, θ ανταλλαγι καλϊν
πρακτικϊν, θ ςυνδιαλλαγι.

Πιςτοποιητικό Επάρκειασ Ελληνομάθειασ
• Το πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ, που εκδίδεται κατόπιν
επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αποτελεί κρατικό,
αναγνωριςμζνο τίτλο με ευρωπαϊκι και διεκνι
αναγνϊριςθ.
• Με ΡΔ προβλζπεται θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν
ελλθνομάκειασ ςε ομογενείσ και αλλογενείσ από το
Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Κ.Ε.Γ.).
• Η χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ
βρίςκεται ςε πλιρθ αντιςτοιχία με τα επίπεδα του
Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ
(Κ.Ε.Ρ.Α.).

Αξιολόγηςη τησ Ελληνομάθειασ
• Το πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ αποτελεί μια
αντικειμενικι και ειδικι αξιολόγθςθ των
γνϊςεων των ενδιαφερομζνων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ωσ ξζνθ/δεφτερθ.

• Ραρζχει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ
ελλθνικισ να ζχει τθ γνϊμθ ενόσ πιο ειδικοφ
και αντικειμενικοφ κριτι για το επίπεδο των
γνϊςεϊν του.

Αριθμόσ υποψηφίων για το Κρατικό Πιςτοποιητικό
Ελληνομάθειασ ςτισ χϊρεσ ευθφνησ του ΓΕΛ (2016)
ΜΑΙΟ 2016

Εξεταςτικά Κζντρα

•

Λονδίνο:

•

Εδιμβοφργο : 7 υποψιφιοι

•

Δουβλίνο :

11 υποψιφιοι

• Στοκχόλμθ :

38 υποψιφιοι

•

58 υποψιφιοι

Γκζτεμποργκ-Μπουρόσ : 8 υποψιφιοι

• Πςλο :

15 υποψιφιοι

• Κοπεγχάγθ : 12 υποψιφιοι
•

Βίλνιουσ :

4 υποψιφιοι

Εξεταςτικό Κζντρο τοκχόλμησ
Ζτοσ

Τποψιφιοι

2016

35

2015

33

2014

50

2013

9

2012

28

2011

2

Εξεταςτικά κζντρα Ελλθνομάκειασ ανά τον κόςμο
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Είδθ Εξετάςεων Πιςτοποίθςθσ
Ελλθνομάκειασ
Για γενικοφσ ςκοποφσ
Για ειδικοφσ επαγγελματικοφσ ςκοποφσ

Για αιτοφντεσ τθν άδεια του επί μακρόν
διαμζνοντοσ
Για άνεργουσ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ
και παλιννοςτοφντεσ

Η χρθςιμότθτα του Πιςτοποιθτικοφ Ελλθνομάκειασ
1. Για επαγγελματικοφσ λόγουσ: Απαραίτθτο για οριςμζνα
επαγγζλματα όπωσ ςτον τουριςμό, ςτα φροντιςτιρια ξζνων
γλωςςϊν, κ.λπ.

2. Για τθν απόκτθςθ ικαγζνειασ και τον διοριςμό ςτο δθμόςιο:
Ο αλλοδαπόσ που επικυμεί να γίνει Ζλλθνασ πολίτθσ με
πολιτογράφθςθ πρζπει να γνωρίηει επαρκϊσ τθν Ελλθνικι
γλϊςςα . Το πιςτοποιθτικό Γ1 παρζχει τθ δυνατότθτα ςε
πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να
διεκδικιςουν κζςθ ςτο ελλθνικό δθμόςιο.
3. Για τισ ςπουδζσ: Για τθν εγγραφι ςε πανεπιςτθμιακό ίδρυμα,
ςε πρόγραμμα μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κ.λπ.
προβλζπεται, με ειδικοφσ νόμουσ, το επίπεδο ελλθνομάκειασ
που απαιτείται. Το πιςτοποιθτικό Β2 δίνει τθ δυνατότθτα ςε
αλλογενείσ/αλλοδαποφσ να εγγραφοφν ςτα ΑΕΙ ι ςτα ΤΕΙ.

Εξετάςεισ για απόκτθςθ διπλϊματοσ
ελλθνομάκειασ (ΚΕΓ)
• Για τουσ μακθτζσ (και τουσ γονείσ τουσ): θ
εξζταςθ αποτελεί αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ
προόδου του επιπζδου γλωςςομάκειάσ τουσ
και επιβεβαίωςθ ότι ο χρόνοσ που διακζτουν
οδθγεί ςε χειροπιαςτό αποτζλεςμα.
• Για τουσ εκπαιδευτικοφσ: είναι ζνασ τρόποσ
αποτίμθςθσ τθσ δουλειάσ τουσ, αξιολόγθςθ
τθσ προςπάκειασ των μακθτϊν τουσ και
γνϊςθ απτϊν αποτελεςμάτων του ζργου
τουσ.

Εξετάςεισ ελλθνομάκειασ για ειδικοφσ
ςκοποφσ
Διεξαγωγή 3 φορές ετησίως:
• Οκτώβριος
• Ιανουάριος
• Μάιος

Επίπεδα: Δεξιότθτεσ

 Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου

 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου
 Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου
Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου

Ραραδείγματα ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου
Ελλθνικισ Γλϊςςασ www.greekanguage.gr

Επίπεδα Ελληνομάθειασ
Τα επίπεδα του Ριςτοποιθτικοφ Ελλθνομάκειασ είναι 6 ςε πλιρθ
αντιςτοιχία με τα προβλεπόμενα ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο
Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ) από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
 Α1-τοιχειϊδθσ Γνϊςθ
 Α2 - Βαςικι Γνϊςθ

 Β1-Μζτρια Γνϊςθ
 Β2-Καλι Γνϊςθ


Γ1-Πολφ Καλι Γνϊςθ

 Γ2 - Άριςτθ Γνϊςθ
Δείγματα για το είδοσ και το περιεχόμενο των εξετάςεων για το κάκε
επίπεδο (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα:

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12

χηματικά τα επίπεδα ελληνομάθειασ ςφμφωνα με το
κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ

ΚΕΠΑ
Α1
Α2
Β1
Β2
Γ1

Γ2

Α1 για παιδιά 8-12

A1
Α1 για εφιβουσ και
ενθλίκουσ

Σι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΚΕΠΑ)
του υμβουλίου τησ Ευρϊπησ
(Common European Framework of Reference FOR Languages (CEFR))

 Ραρζχει μια κοινι βάςθ για τον ςχεδιαςμό γλωςςικϊν
προγραμμάτων, τθν ανάπτυξθ εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν,
τθ ςυγγραφι διδακτικοφ υλικοφ, κ.λπ., για τθν
εξυπθρζτθςθ των γλωςςικϊν αναγκϊν των μακθτϊν,
αλλά και των διδαςκόντων.
 Ρεριγράφει τισ γνϊςεισ που πρζπει να κατζχουν όςοι
μακαίνουν ξζνεσ γλϊςςεσ ςε κάκε επίπεδο.

 Διευκολφνει τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ πιςτοποιθτικϊν
που αποκτικθκαν ςε διαφορετικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.

Κριτήρια επιλογήσ επιπζδου ςτισ
εξετάςεισ γλωςςομάθειασ
 Η θλικία των υποψθφίων.

 Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ.
 Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ.

 Η ςυχνότθτα, θ διάρκεια και θ ςυνζχεια των
μακθμάτων.
 Η πρακτικι εξάςκθςθ και θ ςωςτι προετοιμαςία του
υποψθφίου.
 Η απόδοςθ του υποψθφίου.
 Η ικανότθτά του να αντεπεξζρχεται με ςχετικι άνεςθ
ςτισ απαιτιςεισ του κάκε επιπζδου.

Τποςτθρικτικό υλικό για τισ εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ
Επάρκειασ τθσ Ελλθνομάκειασ
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.greeklanguage.gr/certification
Ρεριγραφι των επιπζδων γλωςςομάκειασ
Ρίνακεσ γραμματικισ για όλα τα επίπεδα
Αυτοαξιολόγθςθ γλωςςικϊν ικανοτιτων
Δομι εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν
Δείγματα εξεταςτικϊν κεμάτων
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.greeklanguage.gr/certification/node/5.html
Διδακτικζσ προτάςεισ
Διαγνωςτικά τεςτ επιπζδου ελλθνομάκειασ
Τράπεηεσ κειμζνων
Λογιςμικό αναγνωςιμότθτασ

υνεργαςία και επικοινωνία ςτουσ
δφςκολουσ καιροφσ
• Σιμερα, οι οικονομικζσ δυςκολίεσ τθσ Ελλάδασ επθρεάηουν
και τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ (Αρβανίτθ, 2013). Ραρά
τθν πολυδιάςτατθ κρίςθ, τισ αντιξοότθτεσ και τισ
αβελτθρίεσ, οι προκλιςεισ για εκπαιδευτικι καινοτομία
και ανανζωςθ είναι αδιριτεσ.
• Η αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, θ εκπαιδευτικι
δικτφωςθ, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν, θ
λειτουργία κοινοτιτων μάκθςθσ, θ υπζρβαςθ τθσ
διδακτικισ απομόνωςθσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ μποροφν να βοθκιςουν
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ ςτα τμιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και
πολιτιςμοφ.

Η ελλθνικι γλϊςςα δεν ζπαψε ποτζ τθσ να μιλιζται!
Για κοιτάξετε πόςο καυμάςιο πράγμα είναι πωσ από τθν
εποχι ποφ μίλθςε o Όμθροσ ϊσ τα ςιμερα, μιλοφμε,
αναςαίνουμε, και τραγουδοφμε µε τθν ίδια γλϊςςα.
Γ. Σεφζρθσ: ∆οκιµζσ Α'

Η γλϊςςα δεν είναι μόνον ζνα μζςον επικοινωνίασ.
Κουβαλάει τθν ψυχι του λαοφ μασ κι όλθ του τθν
ιςτορία και όλθ του τθν ευγζνεια, […].
Οδ. Ελφτθσ, Στοκχόλμθ Νοζμβριοσ 1979

Βιβλιογραφία
Ανδρουλάκθσ, Γ. (2008). Οι γλϊςςεσ και το ςχολείο. Στάςεισ και κίνθτρα των μακθτϊν ςε δφο ελλθνικζσ ηϊνεσ, ςτο πλαίςιο μιασ ευρωπαϊκισ κοινωνιογλωςςικισ
ζρευνασ. Ακινα: Gutenberg.
Αρβανίτθ, Ε. (2013β). Διαπολιτιςμικότθτα και τρίτοσ χϊροσ: Οι πολιτικζσ ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ διαςπορά. Πρακτικά 7ου επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου
ιςτορίασ εκαίδευςθσ με διεκνι ςυμμετοχι.
Δαμανάκθσ, Μ. (2007). Ταυτότθτεσ και Εκπαίδευςθ ςτθ Διαςπορά. Ακινα: Gutenberg. Δαμανάκθσ, Μ. (2010). Αποτίμθςθ τθσ μζχρι το 2010 ελλθνόγλωςςθσ
εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό και οι προοπτικζσ τθσ, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ.
Δαμανάκθσ, Μ. (2010). Αποτίμθςθ τθσ μζχρι το 2010 ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό και οι προοπτικζσ τθσ, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ.
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ (2010) Ελλθνόγλωςςθ Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ςτθ
Διαςπορά. Διακζςιμο ςτο http://www.edulll.gr/?p=2183. (25/7/2012).
Δαμανάκθσ, M., Κωνςταντινίδθσ, Σ., & Τάμθσ, Α. (Επιμ.) (2014). Νζα Μετανάςτευςθ από και προσ τθν Ελλάδα. Ακινα: Αλεξάνδρεια (Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ/ΚΕΜΕ).

Δαμανάκθσ, Μ. & Χατηθδάκθ, Α. (2014). Ελλθνόγλωςςθ Εκπαίδευςθ και θλεκτρονικι μάκθςθ ςτθ διαςπορά, Αποτελζςµατα µιασ εµπειρικισ ζρευνασ ωσ
προαπαιτοφµενα για τθν ανάπτυξθ ενόσ περιβάλλοντοσ θλεκτρονικισ µάκθςθσ Α' Τόμοσ. ζκυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
Δενδρινοφ, Β., & Μθτςικοποφλου, Β. (Επιμ.) (2004). Πολιτικζσ γλωςςικοφ πλουραλιςμοφ και ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ. Ακινα: Mεταίχμιο/ΕΚΡΑ.
Κατςιμαλι, Γ. (1999). Η Μεκοδολογικι Διαφοροποίθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Ξζνθσ, ωσ Δεφτερθσ και ωσ Μθτρικισ Γλϊςςασ. Στο Μ. Δαμανάκθσ, & Θ.
Μιχελακάκθ (Επιμ.), Ελλθνόγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο Εξωτερικό (Ρρακτικά Ρανελλθνίου-Ρανομογενειακοφ Συνεδρίου, ζκυμνο 26-28 Ιουνίου 1998) (ςς. 283291). ζκυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.
Κουτςογιάννθσ, Δ., Χατηθκυριάκου, Ι., Αντωνοποφλου, Σ., Αδάμπα, Β. & Ραυλίδου, Μ. (2015). Ανάλυςθ ςχολικοφ λόγου. Η γλωςςικι διδαςκαλία ςε ζναν
μεταβαλλόμενο κόςμο. Τόμοι Α-Β, Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Θεςςαλονίκθ.
Κουτςογιάννθσ, Δ. & Μάτοσ, Α. (2015). (επιμ.). Διαδικτυακζσ κοινότθτεσ εκπαιδευτικϊν για τα γλωςςικά μακιματα: ςχεδιαςμόσ και εμπειρία. Κζντρο Ελλθνικισ
Γλϊςςασ, Θεςςαλονίκθ.
Σκοφρτου, Ε. (2011). Διγλωςςία και ςχολείο. Ακινα: Gutenberg.
Σπαντιδάκθσ, I. (2010). Κοινωνιογνωςικά πoλυμεςικά περιβάλλοντα μάκθςθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου. Ακινα: Gutenberg.
Χατηθδάκθ, Α. (2016). Η ελλθνικι γλϊςςα ωσ δεφτερθ και ωσ ξζνθ ςτθ διαςπορά – Εκπαιδευτικζσ δράςεισ και νζα δεδομζνα. Στο: Ε. Σκοφρτου & Β. ΚοφρτθΚαηοφλθ (Επιμ.), Διγλωςςία και Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ (Κεφάλαιο 2, ςς. 70-96). Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Συγγράμματα και Βοθκιματα.
Φιλιππάκθ, W. – Ε. (1999). Η Ελλθνικι Γραμματικι και θ Διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ. Στο Μ. Δαμανάκθσ, & Θ. Μιχελακάκθ (Επιμ.), Ελλθνόγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο
Εξωτερικό (Ρρακτικά Ρανελλθνίου-Ρανομογενειακοφ Συνεδρίου, ζκυμνο 26-28 Ιουνίου 1998) (ςς. 355-). ζκυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.
Ψάλτου-Joycey, Α. (2001) (Επιμ.), Διδαςκαλία τθσ νζασ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. Κριτικι επιςκόπθςθ εγχειριδίων, Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ,
Θεςςαλονίκθ.
NOMOΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. 4415 /2016 (ΦΕΚ 159, τ. Αϋ 6-9-2016). «υκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΛΟΝΓΙΝΟΤ
EDUCATION OFFICE AT THE EMBASSY OF GREECE IN LONDON
Γιεύθσνση: Greek Embassy, Education Office,
1A Holland Park, London W11 3TP, U.K.
Σηλ: +44 (0)20 7221 5977, +44 (0)20 7221 0093
Fax: +44 (0)20 7243 4212
Γικτσακοί τόποι : www.mfa.gr/uk, www.hellenic-education.org.uk
Πληρουορίες : education@greekembassy.org.uk

46

