Θεσσαλονίκη, 19/7/2017
Αγαπητή υποψήφια/Αγαπητέ υποψήφιε,
Το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το 1998 από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει την ανάγκη και
το

αίτημα

όσων

διδάσκονται

την

ελληνική

ως

ξένη/δεύτερη

γλώσσα

να

πιστοποιήσουν επισήμως τη γνώση τους. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των
υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας σχετίζεται
με την είσοδο στην ελληνική κοινωνία μεγάλων ομάδων πληθυσμού (μεταναστών,
παλιννοστούντων, ομογενών του εξωτερικού κτλ.), αλλά και με τη γενικότερη αύξηση
του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε όλον τον κόσμο.
Αποκλειστικός φορέας υλοποίησης και διενέργειας των εξετάσεων έχει οριστεί
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Στην άψογη διοργάνωση των εξετάσεων
συμβάλλουν τα 150 εξεταστικά κέντρα του (ΚΕΓ) που λειτουργούν κάτω από
την εποπτεία του. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 έχουν συμμετάσχει και πιστοποιήσει τις
γνώσεις τους στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα πάνω από 55.000
υποψήφιοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας έχεις
εξασφαλίσει αντικειμενική και μετρήσιμη αξιολόγηση των γνώσεών σου στην
ελληνική γλώσσα. Ταυτόχρονα, μπορείς να χρησιμοποιείς το πιστοποιητικό που θα
έχεις στα χέρια σου, ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας στο οποίο έχεις
επιτύχει,
για να αποδεικνύεις το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας
ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή σου σε ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα
για διορισμό στο ελληνικό δημόσιο
για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας κτλ.

Καθώς διαβάζεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων και προσπαθείς να
ερμηνεύσεις την επίδοσή σου, να θυμάσαι ότι κανένα γλωσσικό τεστ δεν αποτελεί
μοναδικό μέτρο των ικανοτήτων σου, αλλά ένα απλό δείγμα της προσπάθειας που
κατέβαλες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε καθορισμένο χρόνο. Αν δεν τα πήγες
όσο καλά περίμενες, τούτο σίγουρα μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και
διαφορετικούς παράγοντες, όπως η έλλειψη εξοικείωσής σου με αυτόν τον τύπο
εξέτασης ή/και το άγχος των εξετάσεων. Η ενδεχομένως χαμηλή απόδοσή σου,
όμως, δεν θα πρέπει να σε αποτρέψει να δοκιμάσεις και πάλι, με καταλληλότερη
προετοιμασία και με χρήση του υλικού που γι’ αυτό το σκοπό έχει ετοιμάσει το ΚΕΓ.
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