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Κοινή έγνοια μας: η Ελληνική Γλώσσα
• Η σημασία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού που εκφέρει
είναι οικουμενική. Η γλώσσα μας, η ελληνική γλώσσα, είναι από τις
πιο πλούσιες στον κόσμο, είναι πηγή ηθικών αξιών και φανερώνει
την ποιότητα και την αντοχή του πολιτισμού μας.
• Η αδιάσπαστη ενότητα και η συνοχή της ελληνικής γλώσσας από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ομιλούμενη για 25 αιώνες, δείχνει τον
λεκτικό και εννοιολογικό της πλούτο, αποκαλύπτει την πνευματική
δύναμη και την ανθεκτικότητά της στο πέρασμα του χρόνου, αλλά
και τη συνέχεια ελληνισμού.
• Η ελληνική γλώσσα είναι εργαλείο άφταστης πληρότητας και
ομορφιάς που μπορεί να εκφράσει τις πιο ακριβείς και λεπτές
αποχρώσεις της Φιλοσοφίας και των Επιστημών, θέτοντας σε
ενέργεια τον ανθρώπινο στοχασμό.

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Λονδίνο

Οι περιοχές ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο είναι:
• Μεγάλη Βρετανία
• Ιρλανδία
• Σουηδία
• Νορβηγία
• Φινλανδία
• Δανία
• Λιθουανία
• Εσθονία
• Λετονία

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Λονδίνο
• Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο
από τη σύστασή του υπηρετεί την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού.
• Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) της Ελλάδας
παρά τις αντιξοότητες συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση της
Διασποράς με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διδακτικό υλικό, έντυπο
και ηλεκτρονικό.
• Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση αξιοποιεί τα βιβλία του ΕΔΙΑΜΜΕ και κυρίως
τη μακρά και ανεκτίμητη προσφορά του ΚΕΓ, που είναι ο εξειδικευμένος
φορέας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σε όλο τον κόσμο.
• Με την προώθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ομογενείς
και αλλογενείς αναδεικνύεται η διαχρονική παρουσία της γλώσσας μας ως
διαμορφωτικού παράγοντα των αξιών του ελληνικού πολιτισμού στην
πανανθρώπινη διάστασή του.

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

Μ. Βρετανία: ελκυστικός προορισμός
μεταναστών από την Ελλάδα και την Κύπρο
• Η Μ. Βρετανία ήταν αδιάλειπτα πόλος έλξης μεταναστών από την
Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Η
ενσωμάτωσή τους στην πολυπολιτισμική βρετανική
πραγματικότητα προδιαγράφει έναν νέο τρόπο ζωής.
• Σημαντικές εστίες ελληνικής παιδείας και αντιστροφής της
αφομοιωτικής δύναμης της χώρας υποδοχής αποτελούν τα 3 αμιγή
ελληνικά σχολεία του Λονδίνου (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο-Λύκειο), τα οποία λειτουργούν με ευθύνη του
Συντονιστικού Γραφείου Λονδίνου.
• Εκτός από αυτές τις μονάδες το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας
έχει δημιουργήσει τον θεσμό των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού (ΤΕΓ-ΚΕΣ), και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να
κάνω ιδιαίτερη μνεία για αυτά.

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ-KEΣ)
• Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) ως μέρος των
ελληνικών παροικιακών σχολείων της ομογένειας προσφέρουν πολύτιμες
υπηρεσίες κρατώντας ζωντανή την ελληνική παιδεία και συμβάλλοντας
στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση της εθνικής και
πολιτιστικής μας ταυτότητας στους δύσκολους καιρούς της
παγκοσμιοποίησης.
• Τα ΤΕΓ είναι χώρος επικοινωνίας και συνάντησης, μικρών και μεγάλων,
χώρος χαράς για τα παιδιά, τα οποία βιώνουν τα ήθη και τα έθιμά μας και
γνωρίζουν την Ιστορία, τη Γεωγραφία και την πολιτιστική μας
κληρονομιά. Από τη μια πλευρά στα ΤΕΓ οι μαθητές ελληνικής και
κυπριακής καταγωγής εξοικειώνονται με τις κοινές καταβολές μας, οι
οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη μακρόχρονη αλληλεπίδραση του
ελλαδικού με τον κυπριακό ελληνισμό.
• Από την άλλη πλευρά αποτελούν γέφυρες συνένωσης ελληνοφώνων
πολιτών του σύγχρονου κόσμου, οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική
γλώσσα μετέχοντας των αξιών της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού
πολιτισμού.

Αναγνώριση και διατήρηση των ΤΕΓ
• Η ελληνική πολιτεία ενισχύει την Ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση με την ίδρυση των Τμημάτων Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) και την απόσπαση
εκπαιδευτικών από την Ελλάδα (Ν. 4415/2016).

• Στους μαθητές παρέχονται ευκαιρίες να οικειοποιηθούν
την ελληνική γλώσσα και να αναπτύξουν τις αξίες του
ελληνικού πολιτισμού, τις οποίες τούς κληροδότησαν οι
γονείς τους.
• Εκτός από τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας μπορούν
να διδάσκονται ελληνικοί χοροί και τραγούδια από την
Ελλάδα και την Κύπρο.

M. Βρετανία: Σχολικό έτος 2017-2018
Στη Μ. Βρετανία σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή,
έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 5 αναγνωρισμένα ΤΕΓ-ΚΕΣ

• ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου
• ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικού Λονδίνου
• ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικής Αγγλίας
(Μάντσεστερ-Λίβερπουλ)
• ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham
• ΤΕΓ Cambridge
5 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων τοποθετήθηκαν στα παραπάνω σχολεία.

4 ΤΕΓ-ΚΕΣ προς αναγνώριση
• Επίσης, βρίσκονται στη διαδικασία της αναγνώρισης από
το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δύο νέα ΤΕΓ-ΚΕΣ
(Εδιμβούργου και Λήντς) και θα ακολουθήσουν άλλα δύο
(Κάρντιφ και Μπρίστολ).
• Επίσης λειτουργούν ενταγμένες μορφές διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας στο δίγλωσσο ελληνορθόδοξο
σχολείο «Άγιος Κυπριανός» σε συμφωνία προς το
εκπαιδευτικό σύστημα και τη γλώσσα της χώρας
διαμονής.
• Τα ΤΕΓ αποτελούν θεσμούς της Παροικιακής Εκπαίδευσης
στη Μ. Βρετανία για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας.

Αξιολόγηση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) - Ν. 4415/2016

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία (άρθρο
4, παρ. 4Β, 5Β) από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευμένο φορέα για
την ελληνική γλώσσα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
α) Την εφαρμογή του εγκεκριμένου Προγράμματος
Σπουδών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.).
β) Τον αριθμό των μαθητών που μετέχουν στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και τα ποσοστά επιτυχίας.
γ) τη λειτουργία τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά
έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν
μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για
όλα τα τμήματα διδασκαλίας.

Υποστήριξη της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης
Εξειδικευμένοι οργανισμοί που στηρίζουν την εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι:
• Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών
Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) με τη διάθεση εκπαιδευτικού
υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού και την οργάνωση
επιμορφωτικών προγραμμάτων (Δαμανάκης &
Χατζηδάκη, 2014).
• Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι μαθητές της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μπορούν να πιστοποιήσουν
τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα μετέχοντας στις
εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

ΣΕΙΡΕΣ (ΠΑΚΕΤΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά: Πράγματα και γράμματα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρυθμα Τμήματα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σειρά: Ελληνικά με την παρέα μου

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά: Mαργαρίτα

Διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά : Εμείς και οι άλλοι
Σειρά : Από τη ζωή των Ελλήνων στη Διασπορά

To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
• Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το
1994. Είναι Ερευνητικό Ίδρυμα και εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη.
• Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως
επιτελικό όργανο σε θέματα γλωσσικής πολιτικής
και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής
γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
• Απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα:
Λεξικογραφίας, Γλωσσολογίας, Στήριξης και
Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, Γλώσσας και
Λογοτεχνίας.

To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Αποστολή του είναι:
Ø η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
Ø η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής
Ø η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
Ø η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και
ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της
ελληνικής γλώσσας
Ø η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων
και του αποδήμου ελληνισμού
Ø η ενίσχυση των διδασκόντων στην ελληνική γλώσσα
στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
elearning.greek-language.gr
• Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το
2007 και βραβεύτηκε με το βραβείο «Ευρωπαϊκό
Σήμα Γλωσσών» για την καινοτομία του.
• Υλοποιείται για δέκατη συνεχή φορά από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διαδρομές»
το έτος 2017-18
Με σχετικό έγγραφο του
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κώστα Ζουράρι
καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως
δεύτερη/ξένη γλώσσα, δεν είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων
ειδίκευσης στο αντικείμενο αυτό
και ενδιαφέρονται, μπορούν να
υποβάλουν αιτήσεις για την
παρακολούθηση του εξ
αποστάσεως Επιμορφωτικού
Προγράμματος «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» στο
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας
• Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που εκδίδεται κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις αποτελεί κρατικό,
αναγνωρισμένο τίτλο με ευρωπαϊκή και διεθνή
αναγνώριση.
• Με ΠΔ προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών
ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.).
• Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας
βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες
(Κ.Ε.Π.Α.).

Αξιολόγηση της Ελληνομάθειας
• Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας αποτελεί μια
αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των
γνώσεων των ενδιαφερομένων στην ελληνική
γλώσσα ως ξένη/δεύτερη.
• Παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της
ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού
και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των
γνώσεών του.

Είδη Εξετάσεων Πιστοποίησης
Ελληνομάθειας
ØΓια γενικούς σκοπούς
ØΓια ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς
ØΓια αιτούντες την άδεια του επί μακρόν
διαμένοντος
ØΓια άνεργους, μετανάστες, πρόσφυγες
και παλιννοστούντες

Η χρησιμότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
1. Για επαγγελματικούς λόγους: Απαραίτητο για ορισμένα
επαγγέλματα όπως στον τουρισμό, στα φροντιστήρια ξένων
γλωσσών, κ.λπ.
2. Για την απόκτηση ιθαγένειας και τον διορισμό στο δημόσιο:
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με
πολιτογράφηση πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική
γλώσσα . Το πιστοποιητικό Γ1 παρέχει τη δυνατότητα σε
πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διεκδικήσουν θέση στο ελληνικό δημόσιο.
3. Για τις σπουδές: Για την εγγραφή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα,
σε πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ.λπ.
προβλέπεται, με ειδικούς νόμους, το επίπεδο ελληνομάθειας
που απαιτείται. Το πιστοποιητικό Β2 δίνει τη δυνατότητα σε
αλλογενείς/αλλοδαπούς να εγγραφούν στα ΑΕΙ ή στα ΤΕΙ.

Εξετάσεις ελληνομάθειας για ειδικούς
σκοπούς
Διεξαγωγή 3 φορές ετησίως:
• Οκτώβριος
• Ιανουάριος
• Μάιος

Επίπεδα: Δεξιότητες

ü Κατανόηση Προφορικού Λόγου

ü Κατανόηση Γραπτού Λόγου
ü Παραγωγή Προφορικού Λόγου
ü Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Παραδείγματα στην ιστοσελίδα του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας www.greekanguage.gr

Επίπεδα Ελληνομάθειας
Τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας είναι 6 σε πλήρη
αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ø Α1-Στοιχειώδης Γνώση
Ø Α2 - Βασική Γνώση
Ø Β1-Μέτρια Γνώση
Ø Β2-Καλή Γνώση
Ø

Γ1-Πολύ Καλή Γνώση

Ø Γ2 - Άριστη Γνώση
Δείγματα για το είδος και το περιεχόμενο των εξετάσεων για το κάθε
επίπεδο (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

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

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Common European Framework of Reference FOR Languages (CEFR))

Ø Παρέχει μια κοινή βάση για τον σχεδιασμό γλωσσικών
προγραμμάτων, την ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών,
τη συγγραφή διδακτικού υλικού, κ.λπ., για την
εξυπηρέτηση των γλωσσικών αναγκών των μαθητών,
αλλά και των διδασκόντων.
Ø Περιγράφει τις γνώσεις που πρέπει να κατέχουν όσοι
μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε κάθε επίπεδο.
Ø Διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών
που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.

Η προώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
στο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου
• Στις 22 Μαρτίου 2017 υπογράφτηκε ένα νέο πρόγραμμα
συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον Τομέα της Παιδείας από τους
υπουργούς Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και Κώστα Καδή. Το
σχετικό ΦΕΚ εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2017.
• Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι "η αναβάθμιση
της ποιότητας της εκπαίδευσης, η διατήρηση της πολιτιστικής
ταυτότητας και κληρονομιάς του Ελληνισμού, καθώς και η
επίτευξη ηθικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων στον
τομέα της παιδείας και της επιστήμης".
• Η συμφωνία περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις σε θεματικές
περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανταλλαγές μαθητώνφοιτητών-πανεπιστημιακών, συνεργασίας σε διάφορα θέματα
περιβαλλοντικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ανώτερης
εκπαίδευσης και συμπληρώνει τις κοινές κατακτήσεις των
προηγούμενων ετών.
• Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 15 της προαναφερόμενης
συμφωνίας ανοίγονται δυνατότητες για την ενίσχυση της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού
για την προώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) σε όλο τον κόσμο, και
επομένως και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνεργασία Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης /ΚΕΑ
Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου
και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) θα πρέπει να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες
συντονισμού των προσπαθειών των παροικιακών σχολείων, των δίγλωσσων σχολείων, των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.), στηρίζοντας και προωθώντας τις
κοινές τις ενέργειες των παρακάτω φορέων:
Α. Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) στον οποίο
συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:
• Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας (Κ.Ε.Σ.)
• Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Συλλόγων Ελλήνων Κυπρίων Αγγλίας (Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.)
• Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Αγγλίας (Α.Ε.Σ.Α.).
Β. Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Λονδίνου (Α.Ε.Σ.Λ.)
Γ. Ιδιωτικά Ελληνικά σχολεία.
Όλα τα σχολεία της Μ. Βρετανίας είναι γέννημα του ενιαίου ελληνοκυπριακού και
ελλαδικού ελληνισμού και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες κρατώντας ζωντανή την
ελληνική παιδεία και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού.
Ευελπιστούμε ότι στην παρούσα φάση θα αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία των δύο
χωρών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών αρχών Κύπρου και Ελλάδας και αξιοποιώντας την
επιστημονική παρακαταθήκη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) θα τονώσουμε τη
διδασκαλία και τη μάθηση της γλώσσας μας στην ομογένεια και να προχωρήσουμε στην
ποιοτική ανάπτυξη και βελτίωση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία.

Κοινή Εγκύκλιος ΓΣΕ και ΚΕΑ

Κοινή Εγκύκλιος ΓΣΕ και ΚΕΑ
• Για το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο και τα Τμήματα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), μπορεί να
εφαρμοστεί καθολικά η εξέταση Α1, η οποία θα είναι το
επιστέγασμα της φοίτησης των παιδιών στο Δημοτικό
Σχολείο και το πιστοποιητικό ελληνομάθειας που θα
αποκτήσουν θα αποτελέσει την επιβράβευση για τη
φοίτησή τους.
• Βοηθητικά στην προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις
είναι τα βιβλίο του ΚΕΓ «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», τα οποία
μπορούν να αγοραστούν από το ΚΕΓ, καθώς και πλούσιο
υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ.

Κριτήρια επιλογής επιπέδου στις εξετάσεις
γλωσσομάθειας
Ø Η ηλικία των υποψηφίων.
Ø Το πρόγραμμα διδασκαλίας.
Ø Οι ώρες διδασκαλίας.
Ø Η συχνότητα, η διάρκεια και η συνέχεια των
μαθημάτων.
Ø Η πρακτική εξάσκηση και η σωστή προετοιμασία του
υποψηφίου.
Ø Η απόδοση του υποψηφίου.
Ø Η ικανότητά του να αντεπεξέρχεται με σχετική άνεση
στις απαιτήσεις του κάθε επιπέδου.

Επτά Εξεταστικά Κέντρα Ελληνομάθειας
στη Μ. Βρετανία το έτος 2018
•

Κατά το έτος 2017 λειτούργησαν 5 εξεταστικά
κέντρα πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ΚΕΓ:
Λονδίνου, Κέιμπριτζ, Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργου
και Γλασκόβης.

•

Κατά το έτος 2018 θα λειτουργήσουν 2 ακόμα
εξεταστικά κέντρα πιστοποίησης Ελληνομάθειας
του ΚΕΓ: Μπρίστολ και Μάντσεστερ.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μάιος 2017

Υποψήφιοι Ελληνομάθειας ανά τον κόσμο
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Εξετάσεις για το Κρ. Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας 2018
•

Οι προσεχείς εξετάσεις θα διεξαχθούν στις
15, 16 και 17 Μαΐου 2018.

•

Οι εγγραφές σε κάθε εξεταστικό κέντρο
έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται ηλεκτρονικά
στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου ώς 18
Μαρτίου 2018.

Οι εξετάσεις είναι μια πρόσκληση
για παιδαγωγική αξιολόγηση
• Για τους εκπαιδευτικούς: είναι ένας τρόπος αποτίμησης της
δουλειάς τους, αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών
τους και γνώση απτών αποτελεσμάτων του έργου τους.
• Για τους μαθητές (και τους γονείς τους): η εξέταση αποτελεί
αποδεικτικό στοιχείο της προόδου του επιπέδου
γλωσσομάθειάς τους και επιβεβαίωση ότι ο χρόνος που
διαθέτουν οδηγεί σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
• Στο πλαίσιο αυτό, οι εξετάσεις Ελληνομάθειας μια
πρόσκληση για παιδαγωγική αυτοαξιολόγηση στην οποία
θα λάβουν ενεργό μέρος όλοι οι μαθητές.

Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ως κίνητρο για την
τόνωση των μαθητών από το επίπεδο Α1
• Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για απόκτηση
του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α1 θα
κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και θα προσδώσει
περισσότερη σοβαρότητα στη μάθησή τους (τακτική
φοίτηση, διαφοροποίηση).
• Οι μαθητές επιτυγχάνοντας στον στόχο τους θα έχουν στα
χέρια τους έναν πρώτο τίτλο γλωσσομάθειας με
ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και έτσι θα
αποκομίσουν πρόωρα βιώματα επιτυχίας ενισχύοντας
την αυτοπεποίθησή τους για την κατοχή της ελληνικής
γλώσσας.

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας και CSE συμπλέουν
• Οι μαθητές ελληνοκυπριακής και ελλαδικής καταγωγής που φοιτούν στα
αγγλικά σχολεία, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις
τους στη Νεοελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να εισαχθούν σε
βρετανικά πανεπιστήμια.
• Ειδικότερα μπορούν να λάβουν μέρος στις καθιερωμένες αγγλικές
αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις:
Ø General Certificate of Secondary Education (GCSE) και
Ø τα General Certificate of Education (GCE) Advanced Subsidiary Level (AS) και Advanced Level (A Level)
• Η συστηματική τριβή και εξοικείωση των μαθητών αυτών από μικρή
ηλικία για την απόκτηση τίτλων Ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά
ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές
δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.
Ø
Ø
Ø
Ø

Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Σεβασμός της βρετανικής πραγματικότητας
• Η ενσωμάτωση του Π.Σ. του Κ.Ε.Γ. στο επίπεδο Α1 επιδεικνύει
σεβασμό προς τη βρετανική πραγματικότητα και τους
σχεδιασμούς των οικογενειών της ελληνοκυπριακής και
ελλαδικής παροικίας καθώς υπηρετεί και στηρίζει την
κατάκτηση των ικανοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας
(Modern Greek) και την επικύρωση της κατοχής αυτών.
• Εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών του
ΚΕΓ στα μικρά παιδιά σταδιακά θα μπορούσε να δοκιμάζεται
με μετρημένα βήματα στα υπόλοιπα επίπεδα (Α2, Β1, Β2, Γ1,
Γ2), εφόσον όμως οι συνθήκες είναι ώριμες και η επέκταση
αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες των οικογενειών στο πλαίσιο της χώρας
διαμονής.

Μια θαυμάσια ευκαιρία στη Μ. Βρετανία
• Ειδικότερα, οι διαδικασίες μάθησης της ελληνικής γλώσσας στο
επίπεδο Α1, καθώς ολοκληρώνονται σε μικρή ηλικία αποτελούν
ένα πολύ γερό γλωσσικό θεμέλιο για την επιτυχία στην εξέταση
του GCSE, η οποία πραγματοποιείται στην ηλικία των 14-15
ετών. Μάλιστα με τις πρόσφατες αλλαγές στις εξετάσεις
του GCSE, η υποστήριξη της καθίσταται περισσότερο αναγκαία.
• Η μαθησιακή προετοιμασία και η απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί παιδαγωγική ευκαιρία
για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την
διαμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ελληνική
γλώσσα, την κατάκτηση πλούσιου λεξιλογίου, για τη χρήση της
γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη
δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και
προφορικού λόγου.

Υποστηρικτικό υλικό για τις εξετάσεις Πιστοποίησης
Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greeklanguage.gr/certification
üΠεριγραφή των επιπέδων γλωσσομάθειας
üΠίνακες γραμματικής για όλα τα επίπεδα
üΑυτοαξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων
üΔομή εξεταστικών δοκιμασιών
üΔείγματα εξεταστικών θεμάτων
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greeklanguage.gr/certification/node/5.html
üΔιδακτικές προτάσεις
üΔιαγνωστικά τεστ επιπέδου ελληνομάθειας
üΤράπεζες κειμένων
üΛογισμικό αναγνωσιμότητας

http://greeklanguage.gr/shop/
Καινοτόμα ηλεκτρονικά εγχειρίδια εκμάθησης της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Βασίζονται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό
Πρόγραμμα εφαρμόζοντας τις αρχές τις
σύγχρονης διδακτικής. Ακολουθούν τα κοινά
ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς για την
ελληνομάθεια, που εκπονήθηκαν στο Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας για την εκμάθηση της
ελληνικής ως Β΄/Ξένης Γλώσσας και ενισχύουν την
αποτελεσματικότητά της. Περιλαμβάνουν
διαδραστικές ασκήσεις.

http://greeklanguage.gr/shop/
Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για τα
επίπεδα Α, Β2 και Γ1. Περιλαμβάνουν
πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων.

Ανανεωμένη Ιστοσελίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Κ.Ε.Γ.
Την 1η Νοεμβρίου 2017 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στη διεύθυνση:

www.greeklanguage.gr.
Η νέα ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. είναι κόμβος πληροφόρησης και διασύνδεσης των
ποικίλων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εργασίας του φορέα. Είναι πολύτιμος οδηγός
για τους διδάσκοντες, καθώς οι ίδιοι μπορούν να αντλούν δειγματικά δοκίμια και
πληροφορίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, διαγνωστικά τεστ
και past papers, ψηφιακά δομήματα και πολυμεσικούς πόρους, σχέδια μαθήματος
και ελκυστικά σενάρια διδασκαλίας, και γενικότερα ποικιλία υποστηρικτικού
εκπαιδευτικού υλικού, επαυξάνοντας τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους.
Ειδικότερα στη διεύθυνση:

http://greeklanguage.gr/shop
έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος να παραγγείλει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια το σύνολο των
έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής (υποστηρίζεται η χρήση
πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών).

Πρωταγωνιστές είναι οι εκπαιδευτικοί
• Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η εκπαιδευτική
δικτύωση, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι οι κατ’ εξοχήν
εμπνευστές της νέας γενιάς.
• Η επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, η λειτουργία
κοινοτήτων μάθησης, η υπέρβαση της διδακτικής
απομόνωσης και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας
και της επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση
της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα
τμήματα της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Ανοιχτή πρόσκληση για αδιάκοπη συνεργασία …
• Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο σε συνεργασία
με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), το ΚΕΣ και όλους
τους εκπαιδευτικούς φορείς θα επιμείνει στη συνέχιση της
εποικοδομητικής συνεργασίας.
• Σας ευχαριστώ πολύ για την αρμονική συνεργασία που είχαμε μαζί
σας, για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που δείχνετε, με
αποτέλεσμα η πρόοδος να επιβραβεύει τον ωραίο αγώνα όλων
μας.
• Εύχομαι προς τους όλους εσάς τους γονείς του Ελληνικού Σχολείου
του Sheffield καλή δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την
πολύπλευρη παιδαγωγική μας προσφορά με την απαιτούμενη
πίστη και αφοσίωση, για το καλό των μαθητών μας και της
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ!
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