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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με τη 
χορηγία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη», διοργανώνουν τη  2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Οι στόχοι της 2ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας είναι: 

 η προσέλκυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας για την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας 
 η διεύρυνση  και ο εμπλουτισμός της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των νέων 
 η διεύρυνση της κοινωνικο-πολιτισμικής και γλωσσικής ικανότητας των νέων 
 η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη στήριξη των ταλαντούχων νέων της Διασποράς 
 η δημιουργία βάσης για τον διάλογο μεταξύ των νέων που μιλούν τη νέα ελληνική γλώσσα 

Συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 - 25 ετών γεννημένα εκτός Ελλάδας και Κύπρου, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Εξαιρούνται νέοι και νέες που έχουν φοιτήσει σε 
ελληνόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα ή την Κύπρο για περισσότερο από 1 έτος και όσοι/ες συμμετείχαν στην 1η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής 
Γλώσσας του 2016.  

Το 1ο στάδιο της 2ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας θα διεξαχθεί σε 21 εξεταστικά κέντρα, πιστοποιημένα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στις εξής χώρες: Αίγυπτος, 
Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η.Π.Α., Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία. Σ’ αυτό το 1ο στάδιο οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν σε θέματα εξετάσεων ελληνομάθειας προχωρημένου 
επιπέδου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, υπό την επίβλεψη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στις 10 Ιανουαρίου 2018. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου, όπου θα ανακοινωθούν τα 21 άτομα που θα έχουν προκριθεί 
κατά το 1ο στάδιο από τις συμμετέχουσες χώρες.  

Το 2ο στάδιο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα στην Πανεπιστημιακή κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής. Εκεί οι 21 συμμετέχοντες/ουσες, με τη φροντίδα του 
ΑΠΘ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους 
πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και να απολαύσουν για μια ολόκληρη εβδομάδα τις ομορφιές της Χαλκιδικής. Στις 28 Ιουνίου 2018, στο Σχολείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, εξετάσεις ελληνομάθειας προχωρημένου επιπέδου για την ανάδειξη τριών 
νικητών/τριών.  
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1ο στάδιο 

Ημερομηνία εξέτασης 10/01/2018 

Τόπος εξέτασης 21 εξεταστικά κέντρα του ΚΕΓ 

Διάρκεια εξέτασης 4 ώρες 

Επίπεδο εξέτασης προχωρημένο 

Εξεταζόμενες δεξιότητες  Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Χρήση γλώσσας 

 Κατανόηση προφορικού λόγου 

 Παραγωγή γραπτού λόγου 

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ηλεκτρονικά στο http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=7520   

από 4/12/2017 έως 18/12/2017 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 09/02/2018 
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Ημερήσιο πρόγραμμα 2ου σταδίου  

 

 

Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή 22/6 Σάββατο 23/6 Κυριακή 24/6 

 
 
  Αφίξεις  
  συμμετεχόντων 
 
 
  19:00 
  Δείπνο 
  καλωσορίσματος 

  09.00-11.30 
  Γύρος πόλης 
 
  11.30 
  Αναχώρηση για   
  Πανεπιστημιακή  
  Κατασκήνωση 
 
  14.00-16.00 
  Τακτοποίηση στους 
  οικίσκους και ξενάγηση 
 

  9:30-11:00  
  Γλωσσικό μάθημα 
 
  11:00-18:00 
  Ελεύθερος χρόνος 
 
  18:00-19:30 
  Εργαστήριο (διδ. 
  προσωπικό ΣΝΕΓ) 

  9:30-11:00  
  Γλωσσικό μάθημα 
 
  11:00-18:00 
  Ελεύθερος χρόνος 
 
  18:00-19:30 
  Εργαστήριο (διδ. 
  προσωπικό ΣΝΕΓ) 

9:30-11:00  
Γλωσσικό μάθημα 

 
11:00-18:00 
Ελεύθερος χρόνος 
 
18:00-21:30 
Πολιτιστική 
δραστηριότητα  

 
 
 
 
Ημερήσια Εκδρομή Αρχαία 
Στάγειρα- Αρναία 

   Δευτέρα 25/6 Τρίτη 26/6 Τετάρτη 27/6 Πέμπτη 28/6      Παρασκευή  29/6 Σάββατο 30/6 

  9:30-11:00 
  Γλωσσικό μάθημα 
 
  11:00-18:00 
  Ελεύθερος χρόνος 
 
  18:00-19:30 
  Δραστηριότητα (διδ. 
  προσωπικό ΣΝΕΓ) 

  9:30-11:00  
  Γλωσσικό μάθημα 
 
  11:00-18:00 
  Ελεύθερος χρόνος 
 
  18:00-19:30 
  Εργαστήριο (διδ. 
  προσωπικό ΣΝΕΓ) 

 
 

12:00  
Αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη 

 
13:00-18:00 

  Στάση στο Cosmos 
  Mediterranean 
 

09:00 
Εξετάσεις 
2ουσταδίου 

 
13.00-20.00 
Ελεύθερος χρόνος 

 
  21.00  
  Συναυλία ή θεατρική  
  παράσταση 

10.00  
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Θεσσαλονίκης 

 
12.00-19.00 
Ελεύθερος χρόνος 

 
19.00  
Τελετή λήξης 

 
 
 
 
Αναχωρήσεις  
συμμετεχόντων 



                  
2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα                             Νεοελληνικής Γλώσσας 

  
              Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                                Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων                                                        

                 Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας                                                                                                                                                                                  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας                   

 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1970. Προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε 
αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Επιπλέον προσφέρει μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και  σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα 
συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.  Διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, 
απαραίτητου δικαιολογητικού για την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Το ΣΝΕΓ υλοποιεί μία σειρά δράσεων εκτός από τα προγράμματα δια ζώσης διδασκαλίας:  

 διαδικτυακά μαθήματα στα αρχάρια επίπεδα Α1 και Α2 
 δημιουργία οδηγών και διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από μέλη του διδακτικού  

προσωπικού που διαθέτουν υψηλή σχετική εξειδίκευση. 
 επιμορφωτικά σεμινάρια για όσους/ες διδάσκουν τη νέα ελληνική γλώσσα σε φορείς/σχολεία του εξωτερικού   
 συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς 
 συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ KeyAction 2 
 υλοποίηση προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για φοιτητές/τριες ξένων πανεπιστημίων (study abroad) 
 υλοποίηση θερινών σχολείων (γλωσσικού και άλλου ακαδημαϊκού περιεχομένου). 

 
Το Σχολείο δεν εξαντλεί τον ρόλο του στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά δίνει έμφαση και σε διάφορες δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
Φιλοξενεί εκατοντάδες σπουδαστές/τριες απ’ όλο τον κόσμο, δημιουργώντας έτσι έναν χώρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Μ’ αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές/τριες 
εξοικειώνονται με την ελληνική πραγματικότητα και έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στη ζωντανή και ζεστή ατμόσφαιρα που τους προσφέρει η σύγχρονη Θεσσαλονίκη. 
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Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ερευνητικό ίδρυμα (ΝΠΙΔ) και λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό 
όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής αγωγής και πολιτικής. Αποτελεί μέλος του EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) 
και, από το 1998, είναι ο επίσημος φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας. 

 
Αποστολή του ΚΕΓ είναι: 

 η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 
 η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής 
 η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας 
 η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
 η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του απόδημου ελληνισμού 
 η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

 
Ειδικά για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, το ΚΕΓ 

 διενεργεί εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας σε όλο τον κόσμο (http://www.greek-language.gr/certification)  
 σχεδιάζει διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) για την υποστήριξη διδασκόντων και υποψηφίων (http://greeklanguage.gr/product-category/klik-sta-ellinika)  
 προσφέρει το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» (http://www.greek-

language.gr/routes)  

 

  



         

 
                                                                                                                                   2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα                             Νεοελληνικής Γλώσσας 

     
     

                   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                   Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων                                                        

                       Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας                                                                                                                                                                     Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας                   

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ: www.smg.auth.gr 

Τηλ. 2310997571 

e-mail: elen@smg.auth.gr, school-mg@smg.auth.gr 

 

 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: www.greeklanguage.gr 

Τηλ. 2313 331500, 2313 331540 

e-mail: ellinomatheia@komvos.edu.gr; centre@komvos.edu.gr 

 

 

  

Με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη»  

 


