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Θεσσαλονίκη, 18-02-2013 

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα (Ν. 

Αντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου, Τ. Τσαγγαλίδης) ISBN 978-960-7779-55-7, σελ. 302, τιμή 17 €. 
Διατίθεται από Πατάκη είτε από το ΚΕΓ.  

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας παραδίδει στο ελληνικό κοινό τον 
αναθεωρημένο τόμο Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Νέο 
αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. Πρόκειται για το επίσημο κείμενο, 
που καθορίζει τα όρια των επιπέδων ελληνομάθειας, όπως αυτά έχουν 
πρόσφατα αποτυπωθεί νομοθετικά με το προεδρικό διάταγμα 60/30-6-
2010 ΦΕΚ Α΄ 98, κείμενο απολύτως απαραίτητο αμέσως για τον 
αυθεντικό έλεγχο των ατομικών γλωσσικών επιδόσεων σε όλο τον κόσμο 
και εμμέσως και για την ίδια τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι εξετάσεις ελληνομάθειας διεξάγονται δια 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μέσω 124 εξεταστικών κέντρων σε όλο 
τον κόσμο, περί τα τέλη Μαΐου κάθε χρόνο (για το 2013, οι ημερομηνίες 
είναι 14, 15 και 16 Μαΐου). Στους επιτυγχάνοντες απονέμονται επίσημοι 
τίτλοι ελληνομάθειας.  

Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του τόμου Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: 
Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μετονομάζει και 
αναρρυθμίζει τα τέσσερα παλαιά επίπεδα Α-Β-Γ-Δ και ολοκληρώνει την κλίμακα με δύο νέα 
επίπεδα, το Α1 (μοιρασμένο σε Α1 για παιδιά 8-12 ετών, και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), και το 
Γ2. Με τη μετονομασία των παλαιών και την προσθήκη των νέων επιπέδων, παρουσιάζεται πλέον η 
πλήρης ανάπτυξη του νέου Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος, εναρμονισμένο με την 
εξάβαθμη κλίμακα που προτείνει για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς (στο εξής ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι και αυτός ο τόμος έχει 
μεταφραστεί και εκδοθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Εκμάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση [ελληνική 
μετάφραση]. 2008. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ), και αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο για τη διδασκαλία 
όλων των γλωσσών στην Ελλάδα. Ο τόμος Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας οφείλεται στη 
στενή συνεργασία της καθηγήτριας Ν. Αντωνοπούλου, τ. διευθύντριας του Τμήματος Στήριξης και 
Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, με δύο στενούς εξωτερικούς συνεργάτες του ΚΕΓ. 
Για περισσότερες πληροφορίες:  

κ. Θ. Ρουσουλιώτη., Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, τηλ. (+30) 2310-459101  και  (+30) 2310-459106.  


